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1

UVOD

Voda je nenadomestljiva naravna vrednota, življenjski prostor in vir številnih človekovih
dejavnosti. Za Slovenijo je značilno, da je bogata z vodami in vodnimi viri. Vodne površine pokrivajo
1,3 % našega ozemlja, kar ustreza 272 km2 (Roš in Panjan, 2012). Po območju Slovenije se letno
pretoči okoli 34 milijard m3 vode (EKO dežela, 2018). Za ohranjanje ustrezne kakovosti voda in
posledično za zdravje in kakovostno življenje ljudi so komunalne naprave iz področja zdravstvene
hidrotehnike bistvenega pomena. Čiščenje odpadne vode vsakega onesnaževalca botruje k zmanjšanju
negativnih vplivov na okolje in naravo. V večjih urbanih naseljih je za odvajanje in čiščenje odpadne
vode dobro poskrbljeno. To pa ne velja za manjša naselja oziroma vasi, kjer po večini komunalna
infrastruktura ni zgrajena.
V Sloveniji značilna podeželska območja (v gričevnatih in hribovitih območjih) predstavljajo 30,5 %
celotnega ozemlja. Ta območja so ekološko izjemno bogata, zato je tu še večja potreba po ustreznem
zbiranju in čiščenju odpadnih vod. Odvod odpadnih vod in padavinskih voda, čiščenje odpadnih voda
in končna dispozicija odpadne vode je nujna v primeru, kjer je že zgrajen vodooskrbni sistem
(Kompare, Atanasova, Uršič, Drev, Vahtar, 2007).
Kanalizacijski sistemi (KS) so namenjeni (Panjan, 2005):
- zdravstvenemu varstvu (odvod onesnažene vode),
- poplavni varnosti (odvod padavinske vode v naseljih),
- zaščiti hidrosfere.
Naselja Mala Pristava, Nadanje selo, Šmihel, Velika Pristava in Narin se nahajajo v južnem delu
občine Pivka in so del 29 naselij znotraj občine. Ravnanje z odpadnimi vodami v omenjenih naseljih
ni urejeno. V okviru magistrskega dela bom predstavil dve možni rešitvi odvajanja in čiščenja
odpadnih vod. Vsa zgoraj našteta naselja imajo skupno manj kot 1000 prebivalcev, zato sem do malih
čistilnih naprav (MČN) predvidel kanalizacijo odpadne vode v ločenem sistemu. V prvi rešitvi bo
imela vsaka izmed vasi svojo MČN. V drugi rešitvi bom predstavil samo eno skupno MČN za vseh pet
naselij. Predvidel sem tudi ureditev padavinske vode s cestišč in streh.
Za čiščenje fekalne vode bom primerjal dve različni varianti čistilnih naprav:
- rastlinska čistilna naprava (RČN),
- SBR čistilna naprava.
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ZAKONI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na evropski ravni ureja Direktiva Sveta
91/271/EGS in predstavlja osnovo za zakonske akte. Rdeča nit direktive je varstvo okolja pred
negativnimi vplivi pomanjkljivega čiščenja komunalne odpadne vode in odlaganje odpadnega blata.
Zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode v slovenskem pravnem redu
urejajo zakonski in podzakonski predpisi na področju emisij snovi pri odvajanju odpadnih voda ter
podzakonski predpisi na področju javnih služb varstva okolja:


Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15). Ta zakon ureja varstvo okolja pred
obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna
načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju,
ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z
varstvom okolja povezana vprašanja.



Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40). Ta zakon določa način in oblike izvajanja
gospodarskih javnih služb. Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne
dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu
zagotavlja Republika Slovenija oziroma občina ali druga lokalna skupnost zaradi
zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.



Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15). Ta uredba v zvezi z zmanjševanjem
onesnaževanja okolja zaradi emisije snovi in emisije toplote, ki nastajata pri odvajanju
komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode ter njihovih mešanic v vode, določa
mejne vrednosti emisije snovi in toplote, vrednotenje emisije snovi in toplote, ukrepe
preprečevanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, ukrepe zmanjševanja
emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, druge ukrepe zmanjševanja emisije
snovi, pogoje za odvajanje odpadnih voda in obveznosti investitorjev in upravljavcev naprav,
ki se nanašajo na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in obratovanje naprave.



Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in
76/17). Ta uredba v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih
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naprav določa: merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda, mejne vrednosti emisije
snovi, ukrepe zmanjševanja emisije snovi pri odvajanju komunalne odpadne vode in
monitoring stanja vodnih teles, v katera se odvajajo komunalne odpadne vode.


Pravilnik o občutljivih območjih (Uradni list RS, št. 98/15). S tem pravilnikom se vodna
telesa površinskih voda uvrščajo med občutljiva območja zaradi zmanjševanja onesnaževanja
okolja pri odvajanju odpadnih voda. Ta pravilnik določa tudi način prikaza občutljivih
območij.



Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS,
št. 94/14 in 98/15). Ta pravilnik določa parametre, vrste in obseg prvih meritev in
obratovalnega monitoringa odpadnih voda ter metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja
vzorcev, metodologijo merjenja pretoka odpadnih voda, vrednotenje, vsebino poročila o
opravljenih prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter način in obliko
sporočanja podatkov o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.



Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za
obdobje od leta 2005 do leta 2017).

3

ZGODOVINA

Zbiranje, odstranjevanje in čiščenje odpadkov prebivalstva je nujno povsod, kjer človek živi in dela.
Te potrebe se, zaradi naraščanja števila prebivalstva in dviga potrošnje ter proizvodnje, s časom
večajo.
Že v času kamene dobe so s pomočjo arheoloških raziskav ugotovili, da so naši predniki sistematično
odlagali trdne odpadke. Tudi 3000 let pred našim štetjem so v Mezopotamiji našli dokaze o posebnih
prostorih za odlaganje odpadkov. Odpadke so najverjetneje zbirali v glinenih posodah in jih kasneje
odvažali. Odpadno vodo so odvajali z zelo vzorno urejeno kanalizacijo za tisti čas (Kolar, 1983).
Sumerci so gradili prve pokrite kanale že v 7. st. p.n.št. V Memphisu, Babilonu, Jeruzalemu, Atenah,
Aleksandriji so našli ostanke pokritih kanalov z ošiljenemi svodi ali košarastimi loki. V Rimu pa so
bila zgrajena tako imenovana ''cloaca maxima'', kar v prevodu pomeni Veliki kanal. Ta sistem je eden
prvih KS na svetu in je delno v uporabi še danes za odvod padavinske vode (Kolar, 1983).
S širjenjem Rimskega imperija se je pojavila kanalizacija tudi na naših tleh. Okoli leta 15 n.š. je na
območju današnje Ljubljane nastala naselbina Emona. Tu so bili pod cestami kanali oziroma kloaki.
Zgrajenih je bilo 7 kloakov, ki so se zlivali v Ljubljanico, kot prikazuje slika 1. Kanali so bili
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postavljeni na zadostni višini, da ob morebitnih visokih vodah niso ogrožali mesta. Kanalizacijski
sistem je bil mešan in padci so bili ustrezni za samoizpiranje. (Panjan, 2005).

.
Slika 1: Prikaz kanalizacije v Emoni (Kolar, 1983)
V srednjem veku je antična civilizacija razpadla in tako je prenehala tudi skrb za komunalno higieno.
V tem času ni bilo več sužnjev za opravljanje tovrstnih del. Skrb za higieno je nastopila šele v času
renesanse po hudih epidemijah kolere, katere so bile najhujše v Londonu. Tedaj so se pojavile ideje o
povezavi slabe komunalne higiene in širjenjem nalezljivih bolezni. Šele v 19. st. so bili v Londonu
sprejeti zakoni o prepovedi odvajanja odpadne vode v vodotoke. Takrat so tudi začeli graditi KS
(Kolar, 1983).
Kot prikazuje slika 2, je bila kanalizacija v Londonu ovalne in jajčne oblike. Ugotovili so tudi, da je
najprimernejša nekakšna kombinacija obeh. Notranjost cevi je bila gladka, kar je doprineslo k
hitrejšemu toku fekalij skozi cev (Drljača, 2010).
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Slika 2: Jajčna in ovalna oblika kanalizacijskih cevi (Drljača, 2010)
V Ljubljani so okoli leta 1895 začeli načrtovati projekte sodobne kanalizacije. Projekte so končali leta
1899 vključno s planiranjem izgradnje ČN. Projekti so bili realizirani šele leta 1914. V Sloveniji je
bilo do vključno leta 1995 zgrajenih 657 km primarnega, 3326 km sekundarnega in terciarnega
kanalizacijskega omrežja. Takrat je obratovalo približno 100 komunalnih čistilnih naprav (Panjan,
2005).
4

PREDSTAVITEV OBMOČJA

4.1

Lega in opis območja

Obravnavane vasi Mala Pristava, Nadanje selo, Šmihel, Velika Pristava in Narin sodijo v občino
Pivka. Upravno središče občine Pivka je mesto Pivka, ki se nahaja v središču celotne površine občine.
Vzhodni del občine je Zgornja Pivka, ki je obrobljena z gozdnatim hribovjem, katero se na
jugovzhodu postopoma vzpenja proti 1796 m visokemu Snežniku. Zahodni del je Košanska dolina na
robu v brkinskem hribovju in Vremščici. Vremščica sega do nadmorske višine 1027 m. Oba dela
ločuje Taborski greben, kateri se razteza do nadmorske višine 751 m. Taborski greben skupaj s
Primožem (718 m) in Osojnico (820 m) daje razvodnico med porečjema reke Pivke in reke Reke in s
tem tudi med bližnjim Jadranskim in daljnim Črnim morjem. Položaj občine Pivka je prikazan na
spodnji sliki 3 (Občina Pivka, 2017).
Občina Pivka spada v Notranjsko-kraško statistično regijo. Površina občine zaseda kar 223 km2. Po
statističnih podatkih Republike Slovenija iz leta 2017 ima občina 6061 prebivalcev.
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Slika 3: Območje občine Pivka (Geopedija, 2017)
Več kot polovica občine leži na območju Nature 2000. Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih
varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije. Cilj Nature 2000 je ohraniti
biotsko raznovrstnost za naslednje rodove. Območja so namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih
vrst ter habitatov na izbranem območju (ARSO, 2017).
Pivka z okolico je zanimiva mešanica kamnitega Krasa in zelene Notranjske (Natura 2000, 2017). V
občini so številna presihajoča jezera:
-

Petelinjsko jezero

-

Klenski dol

-

Radohovsko jezero

-

Parsko jezero

-

Palško jezero

-

Drskovško jezero

-

Zagorsko jezero

Občino Pivka obdaja 5 drugih občin. Na jugu občina Ilirska Bistrica. Na zahodu občina Divača, na
severu občina Postojna in na vzhodu občini Cerknica ter Loška dolina.
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Vasi Mala Pristava, Nadanje selo, Šmihel, Velika Pristava in Narin ležijo v južnem delu občine Pivka.
Vasi so del Košanske doline, katero na vzhodu prekine Taborski greben, ki se razteza nad vasjo Narin.
Na jugu omejujejo dolino Narinska Brda, Poklarija in hrib Bolunc. Postavitev vasi je vidna na sliki 4.

Slika 4: Obravnavane vasi (Geopedija, 2017)
4.2

Reliefna oblikovanost

Glede reliefne oblikovanosti oziroma reliefa bom več napisal pri podrobnem opisu vseh obravnavanih
vasi. Na sliki 5 je prikazan digitalni model višin (DMV) za izbrano območje. Iz njega je razvidno, da
so vsa naselja razen Šmihela locirana pod hribom ali vzpetino. Šmihel pa je lociran na Nadanskem
oziroma Narinskem polju. Vas Mala Pristava je locirana pod planoto Bolunc in Knežija, Nadanje selo
pod hribom Goli breg, Zgon in Kravnice. Velika Pristava leži pod železniško progo in hribom Goli
vrh, kateri je nekoliko bolj oddaljen. Narin pa leži pod hriboma Šilen Tabor in Vršče. Na Narinskem
polju je struga hudourniška potoka Stržen. Stržen teče iz naselja Narin proti Veliki Pristavi in potem
ob glavni cesti Ribnica – Pivka mimo Male Pristave. Potok Stržen se pri Mrzleku izlije v Sušico,
katera se kasneje izlije v reko Reko.
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Slika 5: DMV območja (I občina, 2017)
4.3
4.3.1

Predstavitev vasi
Mala Pristava

Mala Pristava je najbolj zahodna vas izmed obravnavanih vasi. Leži v bližini glavne ceste Ilirska
Bistrica – Pivka. Nad Malo Pristavo je planota Bolunc z nadmorsko višino 499 m. Poleg Balunca vas
obdaja tudi planota Knežija. Na zahodni strani vasi teče hudourniški potok Stržen.
Povprečna nadmorska višina Male Pristave je 438 m. Je gručasta vas s površino 3,08 km2. Po podatkih
SURS-a ima 65 prebivalcev.
Aglomeracija za vas Mala Pristava je v Programu izvajanja javne službe Odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode za občini Postojna in Pivka za obdobje 2017 – 2020 zapisana
pod ID 1238 za PE 79. Na sliki 6 je razvidna aglomeracija Male Pristave.
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Slika 6: Aglomeracija Mala Pristava (Atlas okolja, 2017)
4.3.2

Nadanje selo

Vas leži stisnjena pod manjše vzpetine Breg, Lozica, Močila, Rožlike in Zgon. Za temi vzpetinami se
dviga višji Goli breg, ki ima 534 m nadmorske višine. Nižja pobočja so flišna, strmejša pa apnenčeva.
Nadmorska višina vasi Nadanje selo je 473 m. Gručasta vas je na južnem koncu tako imenovane
Šmihevske doline in ima površino 123 ha. Po podatkih SURS-a iz leta 2017 ima vas 140 prebivalcev.
Kot navaja dokument Program izvajanja javne službe Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode za občini Postojna in Pivka za obdobje 2017 – 2020, Nadanje selo ni bilo uvrščeno v
načrt aglomeracije. Za to naselje se skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja ne
predvideva izgradnja kanalizacijskega omrežja in priključitev na čistilno napravo. Prebivalci naselja
imajo pravico do nepovratnih sredstev z naslova izgradnje MKČN.
4.3.3

Šmihel

Šmihel leži na jugovzhodnem delu Košanske doline oziroma sredi Narinskega in Nadanskega polja, ob
križišču cest proti Veliki in Mali Pristavi, Nadanjemu selu, Ribnici in Narinu. Na severni strani vasi
teče potok Stržen.
Nadmorska višina vasi Šmihel je 448 m. Šmihel je tipična obcestna vas in je površine 202 ha. Po
podatkih SURS-a ima Šmihel 109 prebivalcev.
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Naselje Šmihel ni bilo uvrščeno v aglomeracije, kot navaja dokument Program izvajanja javne službe
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za občini Postojna in Pivka za obdobje
2017 – 2020. Za to naselje se skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja ne predvideva
izgradnja kanalizacijskega omrežja in priključitev na čistilno napravo. Prebivalci naselja imajo pravico
do nepovratnih sredstev z naslova izgradnje MKČN.
4.3.4

Velika Pristava

Naselje se nahaja med potokom Stržen, ki teče na južnem koncu naselja in železniško progo na
vzhodni strani. Obdajata ga nekoliko bolj oddaljena hriba Goli vrh in Ravnik.
Nadmorska višina vasi je 449 m. Velika Pristava je gručasta vas in ima 3,3 km2 površine. Leta 2017
ima po podatkih SURS-a 54 prebivalcev.
Aglomeracija za vas Velika Pristava je v Programu izvajanja javne službe Odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode za občini Postojna in Pivka za obdobje 2017 – 2020 zapisana
pod ID 1244 za PE 79. Na sliki 7 je razvidna aglomeracija Velike Pristave.

Slika 7: Aglomeracija Velika Pristava (Atlas okolja, 2017)
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Narin

Narin leži v skrajnem jugovzhodnem kotu Košanske doline, nad Narinskim poljem in pod vznožjem
Šilentaborja, ki ima nadmorsko višino 751 m. Nad vasjo se najprej dvigujejo položna flišna pobočja,
za njimi pa strmi zakraseli oziroma apnenčasti vrhovi. Na stiku med flišem in apnencem je več
izvirov.
Nadmorska višina vasi je 478 m. Narin je izrazito gručasto naselje s 6,56 km2 površine in ima, sodeč
po podatkih SURS-a, 221 prebivalcev.
Aglomeracija za vas Narin je v Programu izvajanja javne službe Odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode za občini Postojna in Pivka za obdobje 2017 – 2020 zapisana pod ID 1243
za PE 298. Na sliki 8 je razvidna aglomeracija Narina.

Slika 8: Aglomeracija Narin (Atlas okolja, 2017)
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Varovana območja narave
Naravne vrednote

Pod naravne vrednote štejemo redko, dragoceno in znamenito območje ekosistema, krajine ali
oblikovne narave. Med objekte in območja naravnih vrednot uvrščamo predvsem: geološke pojave,
minerale in fosile ter njihova nahajališča, površinske in podzemske kraške pojave, podzemske jame,
soteske in druge geomorfološke pojave, ledenike in oblike ledeniškega delovanja, izvire, slapove,
jezera, barja, potoke in reke z obrežji, morsko obalo, rastlinske in živalske vrste, njihove izjemne
osebke ter njihove življenjske prostore, ekosisteme, krajino in oblikovano naravo (ARSO, 2017).
Na izbranem območju obravnave so tri točkovne naravne vrednote, kot je prikazano z zvezdicami na
sliki 9. Dve naravni vrednoti sta v vasi Narin, ena pa v vasi Šmihel:
-

Lipe ob cerkvi sv. Jakoba (Narin)

-

Močila (Narin)

-

Lipe ob cerkvi sv. Mihaela (Šmihel)

Slika 9: Naravne vrednote (I občina, 2017)
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13

Ekološko pomembna območja, Natura 2000

Del vasi Narina in Velike Pristave se uvršča pod ekološko pomembna območja (območje SnežnikPivka). Omenjeni deli vasi so obenem del območja Natura 2000 (na sliki 10 označeni z zeleno barvo).
Ekološko pomembna območja so po Zakonu o ohranjanju narave območja habitatnega tipa, dela
habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju biotske
raznovrstnosti. Predstavljajo enega izmed temeljev za oblikovanje naravovarstvenih smernic in so
ključna pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin (ARSO, 2018). Iz slike 10 je razvidno, da je meja
ekološko pomembnega območja Snežnik-Pivka železniška proga. Ekološko pomembna območja so
označena na sliki 10 z oranžno barvo.

Slika 10: Natura 2000 in ekološko pomembno območje (Atlas okolja, 2017)
4.4.3

Zavarovana območja

Na izbranem območju obravnave sta dva zavarovana območja:
-

Krajinski park Pivška presihajoča jezera – vplivno območje

-

Regijski park Škocjanske jame – vplivno območje

Vplivno območje Krajinski park Pivška presihajoča jezera, prikazan na sliki 11 z zeleno barvo, se
nahaja v severovzhodnem delu Velike Pristave. Vplivno območje Regijski park Škocjanske jame je
obarvan z modro barvo in pokriva celotno območje obravnavanih vasi. Regijski park Škocjanske jame
je tudi edini spomenik v Sloveniji, ki je vpisan v UNESCO svetovno dediščino. Oba vplivna območja
sta bila sprejeta z Zakonom o regijskem parku Škocjanske jame oziroma Odloku o krajinskem parku
Pivška presihajoča jezera.
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Zavarovana območja se po Zakonu o ohranjanju narave delijo na dve vrsti območji, in sicer na ožja in
širša zavarovana območja. Med širša zavarovana območja sodita tudi krajinski in regijski park.
Zavarovana območja (conacije) se uporablja za izvajanje ukrepov ohranjanja narave (ARSO, 2017).

Slika 11: Zavarovana območja (I občina, 2017)
4.4.4

Življenjsko območje medveda

Celotno območje vasi Mala Pristava, Nadanje selo, Šmihel, Velika Pristava in Narin sodijo v
življenjsko območje medveda in sicer v robno življenjsko območje medveda.
4.5

Kulturna dediščina

Deli območji obravnavanih vasi spadajo pod kulturno dediščino (slika12), in sicer:
Mala Pristava
-

Vaško središče

-

Arheološko območje Bolunc

Nadanje selo
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-

Vaško središče

-

Župnijsko središče

-

Graščina Rovne
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Šmihel

Velika Pristava
-

Vaško središče

-

Vaško središče

-

Arheološko najdbišče Šilentabor

Narin

Slika 12: Kulturna dediščina (I Občina, 2017)
4.6
4.6.1

Vode
Vodovarstvena območja in zajetja

Evidenca in baza vodovarstvenih območji (VVO) vodnih virov ščiti vodne vire pred onesnaževanjem
ali drugimi oblikami obremenjevanja, ki bi lahko vplivali na zdravstveno primernost voda ali na njeno
količino. Velikost VVO mora biti določena tako, da predvideni zaščitni ukrepi učinkovito zagotavljajo
dolgoročno ohranjanje količine in kakovosti vode v zajetem vodnem viru. Na VVO velja poseben
režim varovanja za zaščito vodnih virov (ARSO, 2017). Na sliki 13 je prikazan občinski nivo VVO in
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njihova zajetja. Z rumeno barvo je prikazana druga kategorija VVO in z modro barvo tretja kategorija
VVO. Zajetja se izrabljajo predvsem za vodooskrbo, hkrati pa služijo kot pomoč pri strategiji izrabe
podzemnih voda, zaščite in upravljanju z viri pitne in tehnološke vode. Na obravnavanem območju je
šest zajetij:
-

Lozica (Nadanje selo)

-

V Zgonu (Nadanje selo)

-

Močila (Narin)

-

Pod Bregovi (Narin)

-

V Klenici (Narin)

-

Podtabri (Velika Pristava)

Slika 13: Vodovarstvena območja in zajetja (I občina, 2017)
4.6.2

Hidrogeološka karta

Slika 14 prikazuje hidrogeološko karto obravnavanega območja. S številko 1 je označeno območje
Male Pristave, Narina in Nadanjega sela na katerem najdemo manjše vodonosnike z lokalnimi in
omejenimi viri podzemne vode. S številko 2 je označen velik del območja Šmihel, kjer obsežen
vodonosnik leži takoj pod tankim pokrovom. Številka 3 označuje območje Velike Pristave, ki
ponazarja lokalne ali nezvezne izdatne vodonosnike ali obširne vendar nizko do srednje izdatne
vodonosnike.
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Temeljni načrt preprečevanja onesnaženja vodonosnikov je zasnovan na podrobnem kvalitativnem in
kvantitativnem poznavanju hidrogeoloških okoliščin na obravnavanem področju: hidrodinamične in
hidrološke značilnosti podzemlja, geometrija podzemne vode, naravna zajetja vode, namen in pogoji
uporabe naravnega vira. Viri onesnaženja so lahko točkovni (greznica, iz katere se iztekajo
onesnaževala) in razpršena (obdelane kmetijske površine).

Slika 14: Hidrogeološka karta (I občina, 2017)
4.7

Podnebje

Vreme lahko vpliva na vrsto dejavnosti v določenem letnem času. Pogovor o vremenu sprožimo
takrat, ko nas prizadenejo ekstremni ali nevarni pojavi, ki ogrožajo našo imetje ali našo varnost. Na
našem obravnavanem območju v južnem delu občine Pivka so znani taki primeri kot so burja, močan
veter, toča, nalivi, žled in pozeba.
Klimatološki podatki temperature, vlažnosti, oblačnosti in padavin meteorološke postaje Postojna, ki
so razvidni na sliki 15, so pridobljeni iz spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje
(ARSO). Podatki so povprečja za mesece iz obdobja 1981 – 2010. Meteorološko postajo Postojna sem
izbral na podlagi bližine in podobnosti podnebja z obravnavanim območjem. Postojna je večji in
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pomembnejši kraj na jugozahodu Slovenije. Meteorološka postaja je na nadmorski višini 533 m in je
ena izmed 26 klimatoloških postaj v Sloveniji. Iz slike 15 lahko razberemo, da sta julij in avgust
najtoplejša meseca v letu s 19,0 °C in 18,3 °C. Najhladnejši meseci pa so december, januar in februar,
ko je temperatura okrog 0 °C. V Postojni je dolgoletna povprečna višina padavin 1500 mm na leto.
Mesec z najmanjšim povprečjem padavin je februar, in sicer 81 mm. V Postojni je snežna odeja
običajen pojav; v dolgoletnem povprečju je prisotna 38 dni na leto. Povprečen čas trajanja sončnega
obsevanja na leto je 2079 ur (ARSO, 2017).

Slika 15: Klimatološki podatki meteorološke postaje Postojna (1981 – 2010) (ARSO, 2017)
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Pedologija

Obravnavano območje leži na obsežni Košanski dolini. Tu je prisotna pestra sestava tal, ki je značilna
za kraški teren. Na spodnji sliki 16 je prikazana pedološka sestava tal območja. Območje v večini
sestavljajo apnenec, fliš, ilovnat aluvij in lapor.
Na sliki 16 je s številko 1 označena rendzina, ki leži na mehkih karbonatnih kamninah. Rendzina je
temna prst, ki nastane na karbonatnih matičnih podlagah. Številka 2 prikazuje rendzino na apnencu.
Območje številke 3 zavzema nekarbonaten fliš in lapor. Številka 4 označuje starejše ilovnate aluvialne
nanose. Rjava pokarbonatna tla na apnencu so označena s številko 5.

Slika 16: Pedologija terena obravnavanega območja (Geopedija, 2017)
4.9

Prebivalstvo

Najprej bom na kratko predstavil prebivalstvo v celotni občini Pivka. Kot sem že zgoraj navedel ima
občina Pivka po podatkih Statističnega urada RS iz leta 2017 6061 prebivalcev. Od tega je 3100
moških in 2961 žensk. Indeks feminitete je 95,5. Površina območja je 223,3 km2. Gostota naseljenosti
na izbrani občini je 27,1 % (SURS, 2017).
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Na spodnji preglednici 1 je prikazano število skupnega prebivalstva za izbrane vasi v južnem delu
občine Pivka. Prikazano je število prebivalstva od leta 2008 do 2017.
Vasi

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mala Pristava

67

68

70

67

70

67

68

68

65

65

Nadanje selo

108

107

107

111

120

129

133

136

138

140

Narin

221

217

209

221

221

217

216

216

216

221

Šmihel

115

112

110

108

109

107

105

106

106

109

62

59

55

57

59

60

59

57

55

54

Velika
Pristava

Preglednica 1: Število prebivalstva za izbrane vasi (2008-2017)
Na spodnjem grafu 1 je prikazano gibanje števila prebivalcev za izbrane vasi od leta 2008 do leta
2017. Podatke sem prav tako pridobil na spletnih straneh SURS-a. Iz grafa izstopa vas Nadanje selo,
kjer je razvidno, da je število prebivalcev iz leta v leto večje. Število narašča, ker se mladi ne
odseljujejo in si v domačem kraju ustvarijo družino. Tudi podatki o povprečni starosti govorijo temu v
prid; za leto 2017 je bila povprečna starost prebivalcev po vaseh takšna (SURS, 2017): Mala Pristava
42,2 let, Nadanje selo 37,7 let, Narin 44,7 let, Šmihel 42,5 let in Velika Pristava 43,0 let. Tako lahko
sklepamo, da je rodnost v Nadanjem selu najvišja. V drugih vaseh pa je število prebivalcev skozi
obdobje devetih let približno enako oziroma je število za malenkost padlo. Razlog za to je predvsem
odseljevanja prebivalcev v večja mesta zaradi problemov z zaposlitvijo.
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Gibanje števila prebivalcev za izbrane vasi
(2008 - 2017)
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Graf 1: Gibanje števila prebivalcev za izbrane vasi (2008 – 2017)
5

ČIŠČENJE ODPADNE VODE

5.1

Splošno

Glavni cilji odvajanja in čiščenja odpadne vode so zaščita prebivalcev pred boleznimi, zaščita pred
poplavami znotraj naselij in zaščita ekološkega stanja območja. Načeloma to dosežemo s pravilnim
hidravličnim dimenzioniranjem sistemov za odvajanje onesnažene vode in z ekološkim varovanjem
odvodnikov.
Odpadna voda se mora očistiti do tolikšne mere, da izpolnjuje okoljske in druge standarde. Čiščenje
odpadne vode lahko vsebuje mehanske, kemične ali biološke postopke čiščenja (Kostak, 2018).
Odpadna voda je mešanica čiste vode in organskih ter mineralnih primesi. Te primesi so v vodi v dveh
oblikah, in sicer kot suspendirane in kot raztopljene snovi. Suspendirane snovi so lahko usedljive ali
neusedljive (Kolar, 1983). Organske substance v odpadni vodi so beljakovine (40 – 60 %), ogljikovi
hidrati (25 – 50 %) in masti ter olja (10 %). Organsko snov v odpadni vodi sestavlja ogljik, vodik,
kisik, v manjši meri lahko tudi dušik. V vodo vnašamo vedno več velikih količin amonijevih spojin, ki
lahko ob pomoči kisika oksidirajo v nitratne ione, kateri pomagajo k razvoju alg. Hitra rast populacije
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alg povzroča tako imenovano cvetenje vode. K rasti alg pripomoreta tako fosfor kot dušik. V fekalni
vodi so prisotni tudi mikroorganizmi (bakterije, virusi in paraziti) (Premzl, 2001).
Začetek čiščenja odpadne vode sega v čas, ko so ljudje spoznali procese samočiščenja onesnaževanja v
vodotokih. Tako se je razvilo umetno čiščenje, in sicer najprej v talnih filtrih in kasneje še na čistilnih
napravah. Procesi in mehanizmi čiščenja v naravi in na ČN so povsem enaki. Na ČN močno
pospešimo vse procese in mehanizme. To velja za biološke ČN, kjer potrebne bakterije pridejo že s
kanalsko vodo, le da njihovo število na umeten način zelo povečamo. To naredimo s pomočjo kisika in
povratnega blata (Panjan, 2005).
Glede na delitev čiščenja odpadne vode poznamo tri najpomembnejše metode, in sicer mehansko
čiščenje, kemijsko čiščenje in biološko čiščenje. Ko čistimo odpadno vodo vedno začnemo najprej s
predčiščenjem. V tej fazi odstranimo iz fekalne vode najbolj grobe dele. Te snovi so lahko vejevje,
perilo in drugi podobni odpadni kosi. Odstranjujemo jih s pomočjo grabelj, sit in drobilcev. Ločimo
lahko fine in grobe grablje. Le te običajno nameščamo pred peskolovom (Kolar, 1983).
V peskolovih izločamo pesek, ki pride iz cest. Tu je potrebno vodo umiriti, da se mineralni delci, ki so
težji od vode, usedejo. Peskolove ločimo glede na smer vtoka odpadne vode: vertikalni, radialni in
horizontalni (Panjan, 2005). Za peskolovom sledi lovilec olj in maščob. Tu se olja in maščobe odstrani
s posebnimi strgali, medtem ko plavajo na površini.
Za tem sledi primarno čiščenje, kjer s pomočjo primarnih usedalnikov poskrbimo, da se snovi težje od
vode začnejo usedati, oziroma lažje snovi splavajo na površje. Tudi tu teče odpadna voda z nizko
hitrostjo. Običajno s primarnim čiščenjem odstranimo 60 - 65 % suspendiranih snovi. Usedanje in
lebdenje se lahko pospeši s fizikalno kemijskimi postopki, kot so: flokulacija, flotacija, koagulacija in
adsorbcija. Za tem postopkom voda odteče v sekundarno čiščenje, ki mu lahko rečemo tudi biološko
čiščenje (Panjan, 2005, Roš, 2001).
V sekundarnem čiščenju (biološki postopki čiščenja) lahko raztopljene snovi in snovi, ki se niso
usedle v predčiščenju, izločimo s pomočjo mikroorganizmov, ki porabijo raztopljene snovi kot hrano.
Dušik odstranjujemo v dveh fazah. V prvi poteka proces nitrifikacije, kjer je pretvorba amonijevega
dušika v nitrit in nitrat. Drugo fazo imenujemo denitrifikacija, kjer iz nitrata nastane plinast dušik
(Panjan, 2005, Roš, 2001).
Sledi še terciarno čiščenje, kjer zagotovimo končno obdelavo in dvignimo kakovost odpadne vode, ki
jo spustimo nazaj v okolje. To dosežemo z defosfatizacija (odstranjevanje fosforja s kemikalijami).
Vodo pred izpustom še dezinficiramo s kloriranjem, ultrafiltracijo ali UV-žarki (Menih, 2017).
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Vrste odpadne vode

Odpadne vode ločimo glede na njihov izvor (Panjan, 2005):


Hišna odpadna voda

Hišna odpadna voda je voda iz gospodinjstev in manjših obrtnih delavnic. To je odtok iz sanitarij,
kuhinj, odtok zaradi pranja perila, čiščenja prostorov, predmetov vsakdanje rabe, zunanjih zgradb in
pripadajočih površin, gostinstva, šol, bolnišnic, vojašnic ipd. Značilna je zaradi tega, ker vsebuje
znaten del organskega onesnaženja in raztopljenih snovi. Hišna odpadna voda ima temperaturo od 10
°C – 20 °C, zadušljiv, zatohel vonj in je svetlo sive barve.


Industrijska odpadna voda

Industrijsko odpadno vodo predstavlja odtok iz industrijske in obrtne proizvodnje ter iz njihovih
sanitarij. Večkrat je onesnažena z organskimi in mineralnimi snovmi, barvami, kemičnimi snovmi. Ta
voda ima lahko povišano temperaturo. Če industrijska odpadna voda ne izpolnjuje kriterijev za
priključitev na KS je potrebno predhodno čiščenje, nevtralizacija in odstranjevanje kritičnih nečistoč.


Kmetijska odpadna voda

Kmetijska odpadna voda je odtok iz živinorejske in poljedelske proizvodnje.


Komunalna odpadna voda

Komunalna odpadna voda je odtok, ki nastaja zaradi komunalnih dejavnosti: čiščenje ulic, trgov in
drugih komunalnih objektov ter komunalnih naprav v industriji in obrti.


Melioracijska voda

Melioracijska voda je odtok zaradi dovoda drenažne vode, vode iz izvirov in potokov ter padavinske
vode v sistem za sušni odtok. Po navadi je organsko onesnažena.


Sušna voda

Sušno vodo lahko imenujemo kanalska voda oziroma sušni odtok, ki odteka iz gospodinjstev,
industrije in obrti. Lahko je onesnažena z raztopljenimi, neraztopljenimi, organskimi in neorganskimi
snovmi. Sušni odtok ima 30 % usedljivih snovi, 70 % neusedljivih snovi, 70 % organskih snovi, 30 %
mineralnih snovi.
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Padavinska voda

Padavinska voda je voda, ki odteka na območju naselja s streh, nepropustnih površin (dvorišča, ceste)
ali propustnih površin (zelenje). Padavinska voda ima visoko vsebnost mineralov in organskih primesi.


Tuja voda

Tuja voda je vsa tista voda, ki ni nastala pri porabi vode v naselju, ampak kljub temu pride v ČN. Tuja
voda pride v KS zaradi slabih tesnil, drenaž, globokih kleti pa tudi kot melioracijska voda. Večinoma
je malo onesnažena, ampak jo vseeno moramo upoštevati.
5.3

Vrste čiščenja odpadne vode

Poznamo več vrst čiščenja odpadne vode. V grobem ločimo tri glavne tehnološke postopke čiščenja:






5.3.1

ČN z anaerobnimi in delno biološkimi postopki:
-

greznice,

-

emšerke ali Imhoffovi usedalniki,

-

lagune,

-

ponikovalni vodi,

-

rastlinske čistilne naprave (RČN).

ČN z lebdečo biomaso:
-

ČN z aktivnim blatom,

-

sekvenčni biološki reaktorji (SBR),

-

membranski biološki reaktorji (MBR).

ČN s pritrjeno biomaso;
-

precejalniki,

-

biodiski,

-

biofiltri,

-

mikroorganizmi pritrjeni na mobilne nosilce (MBBR).

Greznice

Greznica je nepropusten zbiralnik fekalne vode iz stavbe. Javna podjetja organizirajo odvoz vsebine
greznic na komunalne čistilne naprave. Prva greznica je bila narejena že leta 1860 v Franciji. Gradi se
jih tam, kjer ni možna priključitev na javno kanalizacijo ali hišne biološke ČN. Greznice delimo na
pretočne (izpust odpadne vode preko filtrskega jarka v tla ali vodotok) in nepretočne (brez izpusta,
potrebno črpanje). Greznice ločimo tudi glede število prekatov, in sicer greznice brez prekatov, 2-
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prekatne in 3-prekatne greznice. Greznice z več prekati imajo boljši učinek čiščenja, ker v prvem
prekatu poteka mehansko čiščenje v drugem in tretjem pa biološko čiščenje z mikroorganizmi (Panjan,
2005).

Slika 17: Dvoprekatna greznica (GRAMIKOM, 2018)
5.3.2

Emšerke ali Imhoffovi usedalniki

Emšerke ali Imhoffovi usedalniki so poznani tudi pod imenom dvoetažni usedalniki. Bistvo teh
usedalnikov je, da fekalna voda teče skozi zgornji del posode, medtem ko usedljivi deli padejo v nižji
del usedalnika. Ta nižji del predstavlja presnovališče blata, kjer potekajo anaerobni procesi. Usedalniki
so največkrat cilindrične oblike. Pomembna je tudi temperatura, zato se največkrat kopljejo v zemljo
(Panjan, 2005).
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Slika 18: Imhoffov usedalnik (Opinio, 2018)
5.3.3

Lagune

Ta način čiščenja je ekonomsko ugoden in enostaven. Sicer je za dobro čiščenje odpadne vode
potrebno dodati peščene filtre. Lagune so pogosto uporabljene za predčiščenje na RČN. Velikokrat se
uporabijo za čiščenje industrijske odpadne vode. Največkrat so lagune postavljene v dveh ali treh
bazenih, ki so v celoti zgrajeni v zemlji. Poznamo več različnih lagun in sicer: aerobne, anaerobne in
fakultativne lagune.

Slika 19: Laguna (EVS, 2008)
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Ponikovalni vodi

Ponikovalni vodi se uporabljajo za nadaljnje čiščenje grezničnih voda. Jarki imajo 0,3-1,5 m globine
in 0,3-0,9 m širine. Dno je polnjeno z gramozom. Ta način čiščenja ni primeren za kraški teren.
5.3.5

Rastlinske čistilne naprave (RČN)

RČN so uporabili že v stari Grčiji, zato lahko rečemo, da so eni izmed najstarejših oblik čiščenja
odpadne vode. RČN so najprimernejše za manjša naselja do 500 populacijskih enot (PE). Uporabljajo
se za čiščenje odpadne vode samostojnih objektov. Odpadna voda se očisti preko filtrnega pasu iz
kamenja in nadaljuje do substrata (pesek, prod), ki je nameščen v med seboj povezanih gredah. Voda
nato prihaja v stik z rizosfero, ki je sestavljena iz korenini s substratom in mikroorganizmi. Tu se
odvija večina čiščenja. Voda, ki se je očistila, gre skozi drenaže na iztok. Nivo vode je odvisen od
vtoka in iztoka, tako se ga lahko po meri spreminja (Panjan, 2005).
Procesi v RČN se vzpostavijo s pomočjo substrata, mikroorganizmov in močvirskih rastlin. Substrat je
pomemben za filtracijo suspendiranih delcev in patogenih bakterij, sedimentacijo suspendiranih
delcev, njihovo sorpcijo, adsorpcijo ter ionsko izmenjavo. Mikroorganizmi so pomembni pri
razgradnji in vgradnji snovi v biomaso. Rastline s pomočjo korenin omogočajo preživetje
mikroorganizmov. Rastline pomagajo tudi pri zmanjševanju števila patogenih bakterij (Panjan, 2005).
V primeru, da je kanalizacija precej oddaljena, so RČN najprimernejše za čiščenje voda iz naselij,
turističnih vasi, samostojnih hiš, turističnih in ekoloških kmetij. Pri večjem številu PE je potrebno
zagotoviti veliko površino za izgradnjo RČN. Prednosti rastlinskih čistilnih naprav so, da uspešno
odstranijo dušikove, fosforjeve spojine in imajo tudi do 90 % učinkovitost. Za obratovanje ni potrebna
energija in strojna oprema, zato so stroški vzdrževanja nižji. Po drugi strani pa so investicijski stroški
izdelave RČN relativno visoki v primerjavi z drugimi ČN.
Poznamo dva tipa RČN: površinski in podpovršinski. Glavna prednost podpovršinskega tipa je v
površini substrata, ki je večji in tako pride do intenzivnejšega čiščenja. Poleg tega je pri tem tipu RČN
manjša možnost zmrzali in tudi neprijeten vonj je manjši. Površinski tip RČN je podoben močvirju.
Največja prednost tega tipa je v tem, da ne pride do mašenja (Janeš, 2017).
Za projektiranje in inženiring RČN je vodilna slovenska firma Limnos. Na spodnji sliki 20 so razvidni
segmenti čiščenja.
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Slika 20 RČN (Limnos, 2018)
5.3.6

ČN z aktivnim blatom

Eden izmed bolj uporabljenih metod predelave fekalno onesnažene vode je postopek biološkega
čiščenja odpadne vode z aktivnim blatom. Tega tvori skupek mikroorganizmov (bakterije, glive,
praživali, kotačniki, gliste…), ki čistijo fekalno onesnaženo vodo tako, da v prezračevalnem bazenu
razgrajujejo organske ogljikove spojine, oksidirajo amonijev dušik (nitrifikacija) in akumulirajo
fosfor. Pri ČN z aktivnim blatom je potreben stalni tok odpadne vode, ki teče po treh bazenih oz.
prekatih in sicer najprej po primarnem usedalniku, potem po aeracijskem bazenu in nazadnje se
odpadna voda useda v sekundarnem usedalniku (VO-KA, 2018).
Primarni usedalnik ponazarja mehansko stopnjo čiščenja, kjer se večji delci usedejo na dno
usedalnika. Pri tem mora biti zagotovljen dovolj dolg zadrževalni čas (od 1,5 do 3 ure). Odpadna voda
se nato preliva v aeracijski bazen, kjer se zadržuje vsaj 6 – 24 ur. Tu so za njeno predelavo ključni
heterotrofni in avtotrofni mikroorganizmi. Heterotrofni mikroorganizmi se hranijo in metabolizirajo
organske ogljikove spojine, katere se nahajajo v fekalni onesnaženi vodi v obliki raztopljenih in
drobnih neraztopljenih snovi. Avtotrofni mikroorganizmi pa v procesu nitirfikacije, ki je sestavni del
aerobnega biološkega procesa, pretvorijo okolju škodljivo obliko dušika (amonijev dušik NH4-N) v
hranilo (nitratni dušik NO3-N). Za svoje delovanje potrebujejo aerobni mikroorganizmi v vodi
raztopljen kisik. Ta se v vodo dovaja preko puhal, kot stisnjen zrak na dnu bazena. S tem ustvarimo
aerobno okolje za življenje mikroorganizmov, kateri so združeni v kosmih aktivnega blata. Tega
sestavljata sluzasta snov z bakterijami in spremljajočo združbo (VO-KA, 2018).
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Iz aeracijskega bazena se voda pretaka v sekundarni usedalnik, kjer se biološko blato izloči. V
sekundarnem usedalniku se izvaja proces sedimentacije. V tej fazi se aktivno blato, ki vsebuje iz
odpadne vode odstranjen organski material, useda in zgošča. Sedimentirana biomasa se vedno znova
vodi kot povratno blato v aeracijski bazen. Kvaliteta prečiščene odpadne vode je odvisna predvsem od
dobrega usedanja biološkega blata v sekundarnem usedalniku, zadostne vsebnosti raztopljenega kisika
v vodi in s primerno koncentracijo ter starostjo aktivnega povratnega blata (Opinio, 2018).
5.3.7

Sekvenčni biološki reaktor (SBR)

Sekvenčni biološki reaktor (SBR) je ČN pri kateri se vsi procesi čiščenja fekalne vode odvijajo v istem
reaktorju. Proces se dogaja v petih fazah tako kot je prikazano na sliki 21 in sicer:


polnjenje,



mešanje,



zračenje in mešanje,



usedanje,



praznjenje.

Slika 21: Cikli SBR čiščenja (Zagožen, 2018)
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Celotni cikel SBR čiščenja se začne s polnjenjem reaktorja. Že med potekom polnjenja se začne
odpadno vodo mešati s posebnimi mešali. Z mešanjem poskrbimo, da se aktivno blato porazdeli po
celotnem reaktorju, kar omogoči pravilno delovanje bioloških reakcij. V fazi mešanja poteka proces
denitrifikacije. To dosežemo z optimalnim razmerjem med ogljikom in dušikom. Nato sledi zračenje,
kjer se dovaja kisik. Tu omogočimo aerobnim mikroorganizmom, da presnavljajo organske snovi.
Aeratorji poskrbijo za zadostno količino kisika, ki je potrebna za razgradnjo ogljikovih spojin in
nitrifikacijo. Pri četrti fazi usedanja je pomembno mirovanje in usedanje aktivnega blata na dno
reaktorja. Po usedanju ostane na vrhu reaktorja očiščena voda, nato sledi praznjenje reaktorja.
Očiščeno vodo izpraznimo in določimo količino povratnega blata ter začnemo z novim ciklom.

Slika 22: Proces zračenja v SBR (lasten vir)
5.3.8

Membranski biološki reaktorji (MBR)

Pri čiščenju vode z membranskimi biološkimi reaktorji se poleg biološkega procesa razgradnje
uporabljajo tudi mikroporozne membrane. Te membrane ločijo obdelano vodo od aktivne biomase in
odpadnega blata. MBR ČN zato ne potrebujejo sekundarnega usedalnika (Menih, 2017).
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Prednosti MBR ČN se kažejo predvsem v tem, da ima odpadna voda po obdelavi manj prisotnih
fekalnih bakterij in virusov. Poleg tega je proizvedena manjša količina mulja. V primerjavi s SBR ČN
potrebujemo za MBR 75 % manjši volumen bazenov. Zmanjšan je neprijeten vonj in možna je
uporaba iztočne vode v druge namene (pranje, splakovanje, namakanje) (Comteh, 2018). Na spodnji
sliki 23 so prikazani sestavni deli MBR ČN.

Slika 23: Sestavni deli MBR ČN (Jeffery, 2005)
5.3.9

Precejalniki

Precejalniki so eni izmed najstarejših načinov čiščenja odpadne vode. Primerni so za manjša naselja.
Precejalniki so sestavljeni iz gramoza ali plastičnih kock, katere skrbijo za naselitev bakterijskih
združb. Precejalnike lahko označimo kot izboljšane talne filtre. Aeracija je priskrbljena po naravni poti
prezračevanja s površine. Biomasa se s svojim ciklusom obnavlja in potem sedimentira v sekundarnem
usedalniku (Opinio, 2018).
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Slika 24: Precejalnik (Opinio, 2018)
5.3.10 Biodiski
Drugo ime za biodiske je rotirajoči biološki kontaktorji. Pritrjeni so na nosilno gred in se vrtijo z
obodno hitrostjo okoli 1m/s. Premer diskov je od 1,8-3,7 m. Približno 40 % površine biodiskov je
potopljene v odpadno vodo (Roš in Panjan, 2012).
Biodiski imajo veliko površino, na kateri se razvije bakterijska združba. Pri obračanju diska se ta
združba obogati s kisikom. Čista voda odteka preko prelivov vzdolž biodiska.
Slabosti uporabe biodiskov so predvsem negativni zunanji vremenski vplivi, kot so zmrzovanje in
sončna svetloba. Poleg tega lahko pride do okvar gibljivih delov (Janeš, 2017).

Srebovt, A. 2018. Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij v južnem delu občine Pivka.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program II. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

33

Slika 25: Biodiski (lasten vir)
5.3.11 Biofiltri
ČN z biofiltri hkrati odstranijo organsko onesnaženje in suspendirane snovi. Kot pri postopkih z
aktivnim blatom ima tudi pri biofiltrih biomasa večjo koncentracijo. Podobno kot za MBR velja tudi
za biofiltre to, da porabijo veliko manj volumna pri postavitvi - kar trikrat manj kot sistem biološkega
čiščenja in dvanajstkrat manj kot precejalniki. Poznamo več različnih biofiltrov. Razlikujemo jih glede
na vtok odpadne vode (biofiltri z vtokom na vrhu, biofiltri z vtokom na dnu) in tok odpadne vode in
zraka (sotočni, protitočni biofiltri). Največji prednosti biofiltrov sta njihov sorazmerno majhen
volumen in prilagodljivost na obdelavo razredčenih odpadnih vod. Ponovni zagon je lahko hiter, ker je
možnost avtomatizacije naprave. Poleg tega biofiltri lahko čistijo več vrst onesnaženja in so pri svoji
izvedbi zanesljivi. Največja slabost biofiltrov je ta, da je zaradi mešanja filtrov potrebno redno
povratno spiranje (Roš in Panjan 2012).
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Slika 26: Biofiltri (VO-KA, 2018)
5.3.12 MBBR
Pri MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) tehnologiji so mikroorganizmi pritrjeni na mobilne nosilce,
kateri so navadno iz polietilena in se prosto gibljejo po reaktorju med aeracijo. Te mobilne nosilce
lahko vidimo na spodnji sliki 27. Biomasa se pritrdi na mobilne nosilce in tako prihaja v stik s fekalno
vodo in jo čisti. Pri tej tehnologije ni potrebno vračanje aktivnega blata, ker je ta na nosilcih. Biomasa,
ki se odlušči iz nosilcev, predstavlja presežek blata in ostane v zalogovniku blata (ROTOVODA,
2018).
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Slika 27: Mobilni nosilci pri MBBR (lasten vir)
6

KANALIZACIJSKI SISTEM

6.1

Splošno

Zasnova kanalizacijskih sistemov (KS) je vezana na obstoječe stanje in dolgoročno urbanistično
načrtovanje posameznega naselja in njegove lege. Pri oblikovanju KS je pomembno tudi sodelovanje z
bližnjimi naselij zaradi morebitne povezanosti. Hkrati moramo paziti na konfiguracijo in nagnjenost
terena, geomehanske lastnosti tal, višino podtalnice in lego odvodnika. Gledati moramo tudi na
ekološko stanje okolja, predvsem na odvodnik in njegovo zaščito (Roš in Panjan, 2012).
KS so v primerjavi z drugo infrastrukturo (vodovod, plin, elektrika idr.) položeni najgloblje pod
cestiščem. Po navadi se gradijo s težnostnim oz. gravitacijskim odvajanjem. Padci cevi se morajo čim
bolj ujemati s padcem terena, da zagotovimo čim manjši izkop. Izogibamo se prevelikemu številu
črpališč zaradi večjih stroškov. Paziti moramo na vzdrževanje KS, saj lahko samo tako dosežemo
amortizacijsko dobo 50 let. Na terenih, kjer ni mogoče graditi gravitacijskega KS, na barjanskih
območjih in pri prečkanju rek ali jezer, se gradijo tlačni in vakuumski sistemi, ki so investicijsko
precej dražji (Roš in Panjan, 2012).
Dolgi KS, dragi tlačni ali vakuumski sistemi in ČN so za občine večinoma prevelik finančni zalogaj,
še posebej zato, ker je Slovenija znana po razpršeni gradnji naselij. Kljub temu lahko naštejemo nekaj
prednosti pri gradnji razpršenih KS (Šilc, 2012):
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fazna izgradnja KS,



številčnejše manjše investicije,



lokalno reševanje problemov,



manjše ČN, ki ob napakah ne povzročijo velikih ekoloških problemov,



domačini so vključeni pri postavitvi KS (socialen vidik).

6.2

Vrste kanalizacijskih sistemov

KS služijo za zdravstveno in poplavno varnost v naseljih. Pri zasnovi KS moramo upoštevati stanje
obstoječega KS (če le-ta obstaja), prirast prebivalstva v prihodnjih 50 letih, geomehanske lastnosti tal,
višino podtalnice, lego odvodnika in kot sem že zgoraj naštel tudi nagnjenost terena. Pri določanju
varnosti KS pred poplavami sta najpomembnejša povratna doba in pogostost padavin. Pogostost
pojava nalivov je merilo za občasno preobremenitev KS in s tem ustvarjeno škodo.
Glede na namen uporabe poznamo javne in interne KS. Javni KS imajo funkcionalno povezane
naprave in objekte. K internem KS spadajo naprave in objekti, ki so namenjeni za odvajanje in
čiščenje odpadne vode samo enega uporabnika. Ta uporabnik je preko internega KS priključen na
javno kanalizacijo.
Glede na način odvajanja odpadne vode pa poznamo spodaj naštete KS:
6.2.1

Ločeni KS

Ločeni oziroma separatni KS odvaja odpadno vodo po kanalskem omrežju ločeno od padavinske vode.
Padavinsko vodo lahko odvajamo na več načinov: steka se v meteorno kanalizacijo ali ponika in
odteka tako kot pred ureditvijo kanalizacije. Pri ločenem sistemu so prednosti to, da močnejše deževje
ne povzroča problemov, večja varnost pred preplavitvijo nižjih etaž objektov, delovanje ČN je zaradi
stalnega dotoka zanesljivejše in manj sunkovito ter gradnja ČN brez zadrževalnikov in peskolovov.
Slabosti tega sistema sta cena obratovalnih in vzdrževalnih stroškov ter manjša preglednost nad
sistemom.
6.2.2

Mešani KS

Mešani KS so namenjeni odvajanju odpadne in padavinske vode. V času padavin se padavinski odtok,
v primerjavi s sušnim odtokom, lahko poveča od 50 do 100 krat. Za dimenzioniranje mešanega KS je
zato merodajen prav padavinski odtok. Tako je KS izkoriščen samo v primeru velikih padavin.
Količina odpadne vode vpliva le na določitev minimalnega padca kanala, kateri je potreben za
samoizpiranje KS. Zaradi ekonomsko-tehničnih razlogov se v mešani KS gradi razbremenilnike, preko
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katerih se, v primeru povečanega padavinskega odtoka, del vode odvaja v odvodnik ali zadrževalni
bazen. V kolikor gre mešana odpadna voda neposredno v odvodnik, ga s tem onesnažuje.
Slabosti izgradnje mešanega KS so v slabši zaščiti odvodnikov zaradi razbremenilnikov, manj
zanesljivega delovanja ČN in velike obremenitve črpališč. Pri velikih padavinah lahko pride do
preobremenitve in zajezitve KS, zato moramo zagotoviti zadostni premer cevi in tako zaščititi KS pred
preplavitvijo. V primerjavi z ločenem sistemu je prednost mešanega KS njegova preprosta in cenejša
izvedba (Kolar, 1983).
6.2.3

Delno ločeni KS

Pri delno ločenih KS je bistveno, da z njimi zakasnimo in zmanjšamo padavinski odtok. To lahko
dosežemo ali z razpršenim zadrževanjem padavinske vode na površini (načrtovanje zelenih ravnih
streh, vrtov in zelenic) ali s koncentriranim zadrževanjem le-te na površini (zadrževalniki) ali pod
površino (drenaže in zadrževalni bazeni). Pri mešanih in delno ločenih sistemih gradimo
zadrževalnike, s čimer zmanjšamo nastanek visokih konic odtoka. Zato lahko predvidimo manjše
prereze cevi in enakomerno obremenimo ČN.
6.3

Objekti na kanalizacijskem sistemu

Najpomembnejši objekti na KS so hišni priključki, revizijski jaški in črpališča. Ti so v nadaljevanju
opisani. K tem objektom spadajo tudi ponikalnice, cestni požiralniki, kaskade, sifoni, združitveni
objekti, razbremenilniki in zadrževalni bazeni.
Vse podatke o objektih na KS sem povzel po Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov
in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih ter padavinskih odpadnih vod javnega podjetja
KOVOD Postojna.
6.3.1

Hišni priključki

Hišni priključek mora biti kvalitetno in pravilno zasnovan ter zgrajen. Pomembno je, da je izveden
pod kotom 45° v smeri toka vode. Takšna izvedba vseh stikov je ključna, drugače lahko pride do
nezaželenih dogodkov.
Na podlagi pravilnika se moramo držati naslednjih zahtev:
-

Najmanjši profil kanalizacijskega priključka je DN 150 mm.

-

Priporočljiv padec priključka je 2 %.

-

Minimalna globina kanalov za odpadno vodo je 1 m.
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Na sliki 28 so prikazani hišni priključki za meteorno in odpadno vodo.

Slika 28: Hišni priključki (KOVOD, 2017)
6.3.2

Revizijski jaški

Na podlagi pravilnika se revizijski jaški gradijo na mestih, kjer se spremenijo smer, naklon ali profil
kanala in na mestih združitve dveh ali več kanalov ter na primerni lokaciji na cestišču (med
kolesnicami) ali bankini. Glede na pravilnik za odvajanje in čiščenje odpadnih voda za kanale do DN
500, maksimalna razdalja med revizijskima jaškoma ne sme presegati 50,0 m. Namen vstopnih jaškov
je omogočiti vstop v kanal za monitoring in čiščenje. Priporočena je vgradnja jaškov, pri katerih se
zgornji del zaključuje s konusom. Izbrani material za jaške mora omogočiti enostavno priključevanje
cevi in zagotavljati trajno vodotesnost spojev. Jaški, ki so narejeni za morebitno izpiranje, so grajeni
na začetku odseka, kjer je hitrost manjša od 0,4 m/s.
Pokrovi na revizijskih jaških naj bodo litoželezni, premera 600 mm in dimenzionirani po pogojih
standarda SIST EN 124. Svetli premer revizijskih jaškov do globine 2,0 m je najmanj 80 cm, lahko
tudi več (100 cm). Torej jaški so predvideni tipski DN 800 in DN 1000 iz umetnih materialov PEHD.
Pomembno je, da se jaški vgrajujejo po navodilih njihovih proizvajalcev.
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Slika 29: Revizijski jašek (lasten vir)
6.3.3

Kanalizacijske cevi

Glede na Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje
komunalnih ter padavinskih odpadnih vod javnega podjetja KOVOD Postojna morajo biti
kanalizacijske cevi izbrane glede na hidravlične zahteve in tako, da so možnosti zamašitve najmanjše.
Najmanjši profil kanalizacijske cevi je 200 mm. Kanal za odpadno vodo ima dovoljeno 50 % polnitev
pri maksimalnem sušnem odtoku. Vsi kanali, ki so vgrajeni v tla, morajo biti po navodilih proizvajalca
zaščiteni pred mehanskimi vplivi, kot so obtežbe, vibracije in posedanje tal. Za padce kanalov manjše
od 1 % je obvezna izvedba betonske posteljice.
Pri izbiri materiala cevi za odvodno odpadne vode lahko izbiramo med: polivinil klorid (PVC),
polietilen (PE), polipropilen (PP), armirani poliester, nodularno litino, keramiko in jeklom. Pri izbiri
materiala cevi sem bil pozoren na vrsto odpadne vode, obtežbo, hidravlične zahteve in pričakovano
življenjsko dobo. Zaradi enostavnega polaganja na terenu, hitrega transporta in ekonomičnosti sem za
naš sistem izbral cevi iz PVC (nazivne nosilnosti SN 4). Za PVC cevi je značilno, da so lahke, imajo
dolgo življenjsko dobo in gladko notranjost, ki dobro prevaja odplake.
Kanalizacija je praviloma najgloblje načrtovani vod. Najbližje stene kanalizacije in stene drugih vodov
morajo biti odmaknjene med seboj za minimalni vertikalni odmik, ki je 0,2 m. Minimalni odmik od
dreves znaša 2,0 m, odmik od okrasnega grmičevja pa 1,0 m.
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Najnižja hitrost odpadne vode v izbrani kanalizacijski cevi je 0,4 m/s, najvišja dovoljena pa 3 m/s. Če
je hitrost nižja od 0,4 m/s ni zadostnega izpiranja in je zato potrebno izvesti jaške s samoizpiranjem
oziroma jaške s prekucnikom. (Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode).

Slika 30: PVC cev (lasten vir)
6.3.4 Črpališča
Črpališča gradimo tam, kjer ni možno gravitacijsko odvajanje odpadne vode. Pri dimenzioniranju
črpališč moramo paziti, da je akumulacijski bazen primeren za sprejemanje odpadne vode (tudi pri
minimalnem in maksimalnem dotoku). Čas polnjenja med vklopoma črpalk je največ 2 h. Najmanjši
profil tlačnih cevi in vodov črpališč je DN 80.
Najnižja hitrost v tlačnih kanalih je 1 m/s (vertikalni vodi) ali 0,7 m/s (horizontalni vodi). Najvišja
hitrost v tlačnih vodih ob delovanju obeh črpalk je 2 m/s. V črpališčih, kjer je rezervna črpalka, se
mora rezervna izmenjevati z aktivno. Najnižja globina tlačnega voda je 0,8 m.
Črpališča v idejni rešitvi imajo krožno, vodnjaško obliko in brezžično povezavo (GSM modem). Ta
sporoči morebitno okvaro, napako ali izpad elektrike v nadzorni center.
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Slika 31: Črpališče fekalne vode (lasten vir)
7

DIMENZONIRANJE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

7.1

Izračun hidravlične obremenitve

Kanalizacijski sistem dimenzioniramo na neko perspektivno porabo vode, ki jo pričakujemo s koncem
n-tega leta. Upoštevati moramo največje možno število parametrov, ki okarakterizirajo izbrano
območje na podlagi urbanistične in druge razvojno planske osnove (Šilc, 2012).
Za hidravlično dimenzioniranje upoštevamo vse odpadne vode in sicer hišno, industrijsko, komunalno
in kmetijsko odpadno vodo ter tujo vodo (Panjan, 2005). Ker je na obravnavanem območju relativno
malo industrijske, kmetijske in komunalne odpadne vode, jih pri dimenzioniranju nisem upošteval. V
izračun sem pripisal le hišno odpadno vodo in tujo vodo.
Odpadno vodo določimo po naslednji enačbi (1) (Panjan, 2005):
𝑞𝑠 = (𝑞ℎ + 𝑞𝑖 ) + 𝑞𝑡
Kjer pomeni:
𝑞𝑠 … celotna odpadna voda za sušni odtok [l/s],
𝑞ℎ … odpadna voda iz gospodinjstev in malih obrti [l/s],

(1)
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𝑞𝑖 … odpadna voda iz industrij [l/s],
𝑞𝑡 … tuja voda [l/s].
Za KS znaša amortizacija sistema 50 let. Na podlagi te računamo amortizacijsko dobo. Število
prebivalcev se spreminja glede na rodnost, smrtnost in migracije, katere so odvisne od pogoja za
življenje, industrije, šolstva in transporta. Za nekoliko manjša ruralna naselja se uporablja letni prirast
0,5 % (Panjan, 2005).
Število prebivalcev izračunamo z enačbo (2), ki prikazuje število prebivalcev čez n let (Panjan, 2005):
𝑝

𝐴 = 𝐴0 ∗ (1 + 100)𝑛

(2)

Kjer pomeni:
A… število prebivalcev po n letih [P],
𝐴0 …sedanje število prebivalcev v naselju [P],
p… letni prirast prebivalcev [%],
n… število amortizacijskih let za KS [-].

Za izračun odpadne vode iz gospodinjstev, ustanov, trgovin in malih obrti uporabljamo enačbo (3). Za
to stanje upoštevamo amortizacijsko dobo 50 let (Panjan, 2005):
𝑞ℎ = 𝐴 ∗ 𝑛𝑝

(3)

Kjer pomeni:
𝑞ℎ … odpadna voda iz gospodinjstev in malih obrti [l/s],
A… število prebivalcev po n letih [P],
𝑛𝑝 … norma potrošnje v naselju [l/(P*dan)].
V vsakem KS so tuje vode. Največkrat sta vira tujih voda podtalnica in nedovoljeni hišni priključki.
Za tujo vodo sem v izračunih upošteval, da je pretok tuje vode enak sušnemu odtoku, torej 𝑞ℎ =𝑞𝑡
(Panjan, 2005).
Za dimenzioniranje kanalov na sušni odtok upoštevamo tri najpomembnejše odtoke in sicer
maksimalni, minimalni urni odtok in srednji dnevni odtok, kateri se izračunajo na podlagi dnevnega
odtoka. To izračunamo z enačbami (4), (5) in (6). Paziti moramo na pravilne enote (Panjan, 2005):
1

𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ = 8 ∗ 𝑄𝑑 … maksimalni urni odtok [l/s]

(4)
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1

𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ = 37 ∗ 𝑄𝑑 … minimalni urni odtok [l/s]
1

𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 24 ∗ 𝑄𝑑 … srednji dnevni odtok [l/s]
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(5)
(6)

Kjer pomeni:
𝑄𝑑 … dnevni odtok [l/s]
Pri dimenzioniranju moramo upoštevati tudi tujo vodo. Tako dobimo maksimalno in minimalno
količino vode. Izračunamo jo po enačbah (7) in (8):
𝑄𝑠,𝑠𝑘𝑢𝑝,𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ + 𝑄𝑡

(7)

𝑄𝑠,𝑠𝑘𝑢𝑝,𝑚𝑖𝑛 = 𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ + 𝑄𝑡

(8)

7.2

Izračun biokemijske obremenitve

Biokemijsko obremenitev prikažemo s količino raztopljenih organskih snovi v odpadni vodi. Z BPK 5
izražamo količino kisika, ki ga mikroorganizmi porabijo za razgradnjo organskih snovi. Vzorec
odpadne vode hranimo pet dni v temi pri 20°C. Po petih dneh izmerimo izgubo kisika.
Biokemijsko obremenitev izračunamo tako, da število priključenih prebivalcev P preračunamo na
populacijski ekvivalent PE, kar pomeni preračun obremenitev na enega prebivalca P. Obremenitev na
enega prebivalca znaša 60 g/(P*dan) BPK5. Na podlagi tega izračunamo dnevno ali maksimalno urno
obremenitev ČN. Skupno povprečno biokemijsko obremenitev izračunamo po sledeči enačbi (9)
(Panjan, 2005):
G=A*g

(9)

Kjer pomeni:
G… povprečna dnevna obremenitev v BPK5 [(g/P*dan)],
A… število prebivalcev [PE],
g… obremenitev enega prebivalca oz. PE izražena z BPK5 [g/(P*dan)],
7.3

Hidravlični preračun kanalizacijskega sistema

Za hidravlični preračun je pomembno, da sledimo podlagi Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi
javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih ter padavinskih odpadnih vod javnega
podjetja KOVOD Postojna. V našem primeru sem izbral najmanjši premer cevi in sicer DN 200.
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Hidravlični preračun za maksimalne in minimalne pretoke sem izvedel z upoštevanjem padca terena in
tako ostal znotraj mejnih vrednosti hitrosti od 0,4 do 3 m/s. Kjer minimalnih hitrosti ni mogoče doseči,
sem predvidel dodaten jašek s prekucnikom. Pri hidravličnem preračun se upošteva tok, ki ima v
ceveh prosto gladino. Paziti je potrebno tudi, da je polnitev cevi med 10 in 50 %.
Izračune sem izvedel s pomočjo Manningove enačbe in izračunov parametrov R, S in φ. Ravno tako
sem izračunal hitrost s pomočjo Manningove enačbe:
Q=S*v

(10)

Kjer pomeni:
Q… pretok [l/s],
S… notranji prerez cevi [m2],
v… hitrost vode [m/s].
1
8

𝜋∗𝜑
180

𝑆 = 𝐶 ∗ 𝐷2 = [ ∗ (

− 𝑠𝑖𝑛𝜑)] ∗ 𝐷 2

(11)

Kjer pomeni:
S… notranji premer cevi [m2],
φ… kot polnitve cevi [°],
D… premer cevi [m].
𝑑

−ℎ

𝜑 = 2 ∗ arccos( 2 𝐷 )

(12)

2

Kjer pomeni:
h… višina polnitve cevi [m].
𝑆

𝑅=𝑂=

𝐷
4

∗ (1 −

180∗𝑠𝑖𝑛𝜑
)
𝜋∗𝜑

Kjer pomeni:
R… hidravlični radij [m],
O… omočeni obod [m],
D… premer cevi [m].

(13)
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Hidravlični radij predstavlja volumen tekočine na enoto površine, na kateri se dotikata tok in ostenje
cevi, torej volumen, v katerem se porazgubi turbulenca, nastala na enoti površine ostenja (Steinman,
2010). Hitrost izračunamo po spodnji Manningovi enačbi 14:
1
𝑛

2

𝑣 = ∗ 𝑅 3 ∗ 𝐼1/2

(14)

v… hitrost vode v cevi [m/s],
n… koeficient hrapavosti po Manningu [s/m1/3],
R… hidravlični radij [m],
I… hidravlični padec [%].
Hidravlični padec predstavlja izgubo energije na enoto dolžine (Steinman, 2010).
7.4

Dimenzioniranje črpališč

Pri črpališčih moramo paziti, da zaradi nepredvidenih tujkov v odpadni vodi, črpalka ne odpove oz. se
zamaši. Za izbiro primerne črpalke moramo predvideti kapaciteto črpalke in tlačno višino. Črpalno
višino dobimo iz višinskih razlik gladin na sesalni in tlačni strani ter s seštevkom izgub na vstopu v
sesalno cev vzdolž sesalne in tlačne cevi ter na iztoku iz tlačne cevi (Kolar, 1983).
Premer tlačnega voda za vse sisteme sem predvidel DN 80, ki je tudi najmanjši dovoljen premer po
pravilniku. Glede na pravilnik so izbrane tudi najmanjše hitrosti 0,7 m/s in najvišje hitrosti 2 m/s v
horizontalnem vodu. V vsakem črpališču sta po dve črpalki, ki se izmenjujeta v črpanju. Potrebno je
optimizirati volumen črpalne komore. Črpalna komora se dimenzionira na skupni srednji pretok (Qs,sr).
Na podlagi vseh spodnjih izračunov izberemo ustrezen tip črpalke.
Izračun črpalne količine smo opravili s pomočjo enačbe (15) (Kolar, 1983):
𝑄 =𝑆∗𝑣 =

𝜋∗𝑑 2
4

∗𝑣

(15)

Kjer pomeni:
Q… pretok v cevovodu [m3/s],
S… ploskev notranjega prereza cevi [m2],
v… hitrost [m/s],
d… premer cevi [m].
Linijske izgube so izgube energije, ki se pojavijo pri premagovanju trenja vzdolž cevi. Za izračun
linijskih izgub upoštevamo koeficient trenja v cevovodu (λ), ki je odvisen od absolutne hrapavosti,
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premera cevi in Reynoldsovega števila. Ko imamo vse izbrane parametre jih vstavimo v Moodyjev
diagram in odčitamo koeficient trenja v cevovodu. Za kinematski koeficient viskoznost vode
uporabimo 1,14*10-5m2/s. Reynoldsovo število izračunamo po spodnji enačbi (16) (Steinman, 2010):
𝑅𝑒 = (𝑣 ∗ 𝑑)/𝜈

(16)

Kjer pomeni:
Re… Reynoldsovo število [-],
𝜈… kinematski koeficient viskoznost tekočine [m2/s].
Linijske izgube izračunamo po Darcy-Weissbachovi enačbi (17) :
𝐿

𝑣2

∆𝐻𝑙𝑖𝑛 = 𝜆 ∗ 𝑑 ∗ 2𝑔

(17)

Kjer pomeni:
∆𝐻𝑙𝑖𝑛… linijske izgube [m],
λ… koeficient trenja,
L… dolžina tlačne cevi [m],
d… premer cevi [m],
v… hitrost tekočine v cevovodu [m/s].
Lokalne izgube nastanejo kot posledica motenj v toku in se pojavijo na krivinah, iztoku, razširitvah,
zožitvah. Lokalne izgube zanemarimo, če gre za hidravlično dolg cevovod (L/d > 500). Spodaj je
prikazana enačba (18) za lokalne izgube (Steinman, 2010).
𝑣2

∆𝐻𝑙𝑜𝑘 = 𝜉𝑙𝑜𝑘 ∗ 2𝑔

(18)

Kjer pomeni:
∆𝐻𝑙𝑜𝑘… lokalne izgube [m],
𝜉𝑙𝑜𝑘 … koeficient lokalnih izgub [-],
v… hitrost tekočine v cevovodu [m/s],
g… gravitacijska konstanta, [m/s2].
Za višino črpanja potrebujemo še geodetsko višino, ki je razlika višine vtoka v revizijski jašek in dna
črpališča. Tako seštejemo vse višine in dobimo višino črpanja po enačbi (19). Zadnji izračun za
dimenzioniranje je izračun moči črpalke, ki ga določimo po enačbi (20) (Kolar, 1983).
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𝐻č = 𝐻𝑔𝑒𝑜𝑑 + 𝛴(∆𝐻𝑙𝑖𝑛 + ∆𝐻𝑙𝑜𝑘)
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(19)

Kjer pomeni:
Hč… višina črpanja [m],
Hgeod… geodetska višina [m],
∆𝐻𝑙𝑖𝑛… linijske izgube [m],
∆𝐻𝑙𝑜𝑘… lokalne izgube [m].
𝑃=

𝑄č∗𝐻č∗𝑔∗𝜌
𝜂č

Kjer pomeni:
P… moč črpalke [W],
𝜂č… izkoristek črpalke [-],
Qč… pretok črpalke [m3/s],
𝜌… gostota tekočine [kg/m3].

(20)
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IDEJNE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE NASELIJ V
JUŽNEM DELU OBČINE PIVKA

V obravnavana naselja južnega dela občine Pivka spadajo naselja Mala Pristava, Nadanje selo, Šmihel,
Velika Pristava in Narin. Za vsa naselja sem predvidel ločen KS. Glede na poznavanje vseh vasi in
podrobnega ogleda sem se odločil za dve varianti odvajanja in čiščenja odpadnih vod:


VARIANTA I: Kanalizacijski sistem s posameznimi MČN v vsaki vasi. Znotraj idejne rešitve
bom primerjal čiščenje z RČN (VARIANTA I/I) in z malo čistilno napravo SBR
(VARIANTA I/II). Trasa KS je v obeh primerih ista.



VARIANTA II: Kanalizacijski sistem s skupno MČN za vse obravnavane vasi. Tudi pri
VARIANTI II bom primerjal čiščenje odpadne vode z RČN (VARIANTA II/I) in z malo
čistilno napravo SBR (VARIANTA II/II).

Za vse zasnovane variante sem zarisal potek trase KS, razviden v prilogah od C1 do C6.
8.1
8.1.1

VARIANTA I
Hidravlična obremenitev naselja

Pri načrtovanju KS in črpališča sem za vsako vas izračunal hidravlično obremenitev naselja. Uporabil
sem enačbe (1-20), ki so natančno predstavljene v sedmem poglavju naloge.
Pri izračunu sem moral upoštevati:
Določitev števila prebivalcev
Pri izračunu hidravlične obremenitve je potrebno najprej pridobiti podatek o številu prebivalcev, kar
sem odčital iz SURS-a za leto 2017. Naselja so podeželskega (ruralnega) značaja zato upoštevam 0,5
% letnega prirasta. Tehnični pravilnik javnega podjetja KOVOD d.o.o. Postojna predpisuje projektno
dobo KS 50 let, to je tudi amortizacijska doba KS.
Pri vsaki vasi je v preglednicah predstavljen izračun projektnega števila prebivalcev. Pri izračunu sem
uporabil enačbo (2).
Dnevni odtok
Pri izračunu dnevnega odtoka je poglavitna stvar določitev norme porabe vode na prebivalca na dan.
Podatke o porabi pitne vode sem pridobil od javnega podjetja KOVOD d.o.o. Postojna. Za vse vasi

Srebovt, A. 2018. Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij v južnem delu občine Pivka.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program II. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

49

skupaj je poraba vode 22601,66 m3/leto. Ti podatki veljajo za leto 2016. To znaša 105,1 l/os/dan. Ker
je poraba vode na dan nekoliko nižja od slovenskega povprečja (cca 120 l/os/dan), sem izbral
projektno normo porabe vode 150 l/os/dan.
Pri vsaki vasi sem s pomočjo enačb (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) izračunal sušni odtok, tujo vodo, maksimalni in
minimalni urni, srednji dnevni odtok ter minimalno in maksimalno skupno količino vode.
Hidravlični preračun
Pri hidravličnem preračunu je potrebno zagotoviti hitrost odpadne vode med 0,4 in 3,0 m/s. To
dosežemo z upoštevanjem maksimalnega odtoka vode pri največjem naklonu cevi in minimalnega
odtoka pri najmanjšim naklonu cevi. V želji, da naredimo čim manjši izkop, poskušamo naklon vodov
čim bolj prilagoditi naklonu terena. Minimalen naklon cevi mora biti takšen, da bo omogočal vsaj
minimalno hitrost odpadne vode (0,4 m/s). Pri načrtovanju maksimalnega naklona cevi, pa moramo
biti pozorni, da hitrost ne bo presegala 3,0 m/s. To pomeni, da upoštevanje naklona terena ni vedno
izvedljivo, ampak moramo po potrebi prilagoditi globino izkopa. Pri manjših naseljih je zaradi nizkih
pretokov velikokrat problem zagotavljanje minimalne hitrosti, medtem ko omejitev maksimalne
hitrosti ne povzroča težav. Upoštevati moramo tudi tehnični pravilnik občine Pivka, ki narekuje, da je
najmanjši premer cevi DN 200. Pri dimenzioniranju moramo določiti višino polnitve, in sicer tako, da
ustreza našemu skupnemu maksimalnemu urnemu pretoku. Polnitev kanala naj bi bila med 10 % in 50
%. Zaradi majhnih pretokov v našem primeru ta procent težko dosežemo.
Za vsako vas sem dimenzioniral cevi na maksimalni odtok z največjim dovoljenim padcem in
minimalni odtok z najmanjšim padcem. Uporabil sem enačbe (10-14).
Črpališče
Zaradi lastnosti terena je potrebna izgradnja črpališč le v vaseh Mala Pristava in Velika Pristava.
Upoštevajoč tehnični pravilnik občine Pivka, sem izbral najmanjši premer tlačne cevi DN 80. Iz
tehničnega pravilnika določim tudi najnižjo hitrost in to je 0,7 m/s. Za posamezno črpališče sem
predvidel po dve črpalki - od tega eno rezervno. Glede na pretok in višino črpanja sem na spletni strani
GRUNDFOS izbral črpalke GRUNDFOS SL1.50.65.09.2.50B. Značilnosti črpalke so prikazane v
prilogi B1. Črpalka ima glede na svoje značilnosti, ki so prikazane v prilogi B1, maksimalno 30
zagonov na uro. Zasnovana je za občasno in neprekinjeno delovanje v potopljenem okolju ter
omogoča sferični prehod trdnih delcev do 50 mm. Primerna je za odpadne vode z vsebnostjo suhe
snovi do 3 % (GRUNDFOS, 2018).
Za vasi Mala Pristava in Velika Pristava sem izračunal parametre črpališča s pomočjo enačb (15-20).
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VARIANTA I/I – KS in RČN

MALA PRISTAVA


Zasnova KS za naselje Mala Pristava

Kanalizacijski sistem je predviden za celotno naselje Mala Pristava. Celoten gravitacijski del KS je
sestavljen iz treh kanalov. Njegove karakteristike so prikazane v spodnji preglednici (2). Gravitacijski
KS ima celotno dolžino 555,9 m cevi. Zaradi razgibane topografije naselja je potrebno načrtovati tudi
eno črpališče s tlačnim vodom. Karakteristike tlačnega sistema so podane v preglednici (3), kjer lahko
vidimo, da ima tlačna cev dolžino 131,4 m. Odpadne vode južnega dela naselja se zbirajo v jašku JČ5
in se s pomočjo črpalke prečrpavajo v J13. Od tu naprej teče odpadna voda gravitacijsko do MČN.
MČN je locirana v severozahodnem delu naselja. Na sliki 32 je natančneje prikazana idejna rešitev KS
Male Pristave.
V naselju je skupaj predvidenih 21 revizijskih jaškov. Največji padec vode je 9,5 % in najnižji padec
1,4 %. Za jašek 13 je potreben najgloblji izkop, in sicer 2,34 m.
V prilogi C1 je prikazana idejne rešitve KS Mala Pristava. Vzdolžni profili glavnih kanalov 1 in 3 je v
prilogi D1.
Kanal

DN

Dolžina kanala [m]

Kanal 1

200

218,0

Kanal 2

200

127,4

Kanal 3

200

210,5

Skupaj

555,9

Preglednica 2: Gravitacijski del KS Mala Pristava
Kanal
Tlačna cev

DN

Dolžina kanala [m]
80

Preglednica 3: Tlačni kanal KS Mala Pristava

131,4
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Slika 32: KS Male Pristave


Hidravlična obremenitev naselja Mala Pristava

Določitev števila prebivalcev
V spodnji preglednici (4) je prikazan izračun števila prebivalcev v naselju Mala Pristava čez 50 let.
A0

število prebivalcev

65

p

letni prirast prebivalstva

0,5

n

projektna doba KS [let]

50

A

projektno število prebivalcev

83

Preglednica 4: Izračun projektnega števila prebivalcev Male Pristave
Dnevni odtok
Glede na podatke iz poglavja 8.1.1. izračunam sledeče odtoke:
Sušni odtok:
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𝑄𝑠 = 𝑛𝑝 ∗ 𝑃𝐸 =

150𝑙
𝑝𝑟𝑒𝑏

𝑑𝑎𝑛

∗ 83𝑃𝐸 =

12,5𝑚3
= 0,14𝑙/𝑠
𝑑𝑎𝑛

Tuja voda je 100 % sušni odtok: Qh = Qt (Panjan, 2005)
𝑄ℎ = 𝑄𝑡 = 0,14𝑙/𝑠
Izračunam maksimalni, minimalni urni in srednji dnevni odtok (Panjan, 2005):
𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ =

1
1 12,5𝑚3 1,56𝑚3
∗ 𝑄𝑠 = ∗
=
= 0,43𝑙/𝑠
8
8
𝑑𝑎𝑛
ℎ

𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ =

1
1 12,5𝑚3 0,34𝑚3
∗ 𝑄𝑠 =
∗
=
= 0,094𝑙/𝑠
37
37
𝑑𝑎𝑛
ℎ

𝑄𝑠,𝑠𝑟 =

1
1 12,5𝑚3 0,52𝑚3
∗ 𝑄𝑠 =
∗
=
= 0,14𝑙/𝑠
24
24
𝑑𝑎𝑛
ℎ

Skupna količina vode:
𝑄𝑠,𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎,𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ + 𝑄𝑡 = 0,58𝑙/𝑠
𝑄𝑠,𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎,𝑚𝑖𝑛 = 𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ + 𝑄𝑡 = 0,24𝑙/𝑠
Hidravlični preračun
Dimenzioniranje na maksimalni odtok z največjim padcem:
D [m]

0,2

H [m] - določitev

0,015309

φ [°]

64,28

R [m]

0,00575

S [m2]

0,000645

I [%]

9,50

Qs,skup,max [l/s]

0,58

Qizrač [l/s]

0,58

vdej [m/s]

0,90
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Polnitev cevi [%]

53

7,65

Preglednica 5: Dimenzioniranje na maksimalni odtok z največjim padcem KS Mala Pristava
Iz preglednice 5 je razvidno, da je Qs,skup,max enak kot Qizrač, torej sem pravilno določil višino
polnitve cevi. Dejanska hitrost je nižja od 3,0 m/s, kar tudi ustreza omejitvam. Zaradi nizkih pretokov
sama polnitev cevi (7,65 %) ne ustreza okvirjem, vendar je ta številka še vedno sprejemljiva.
Dimenzioniranje na minimalni odtok z najmanjšim padcem:
D [m]

0,2

H [m] - določitev

0,01528

φ [°]

64,22

R [m]

0,006135

S [m2]

0,000687

I [%]

1,4

Qs,skup,min [l/s]

0,24

Qizrač. [l/s]

0,24

vdej [m/s]

0,4

Polnitev cevi [%]

7,64

Preglednica 6: Dimenzioniranje na minimalni odtok z najmanjšim padcem KS Mala Pristava
Iz preglednice 6 je razvidno, da je Qs,skup,min enak kot Qizrač, torej sem pravilno določil višino
polnitve cevi. Dejanska hitrost ustreza standardom in je 0,4 m/s. Kot je prikazano, zaradi nizkih
pretokov polnitev cevi ne ustreza okvirjem, vendar je vrednost 7,64 % še vedno sprejemljiva.
Črpališče
V vasi Mala Pristava se na črpališče priključi sedem stanovanjskih objektov, kar pomeni 35 PE. Vsa
voda iz teh sedmih stanovanjskih objektov se združi v črpališču, ki je označeno z JČ5. Nato se voda
prečrpava po 131,4 m dolgem kanalu v višje ležeči jašek. Od tu naprej teče gravitacijsko proti MČN.
V spodnji preglednici so napisane karakteristike črpališča in potrebni parametri:
Qč [l/s]

2,98
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S [m2]

0,0043

d [m]

0,074

Qdej

0,12

Hč [m]

5,89

Hlin [m]

0,89

Hg [m]

5,0

Hlok [m] zanemarimo če

/

L/d > 500
Re [-]

451923

𝜀/𝑑 [-]

0,003

𝜆 [-]

0,02

η [-]

0,7

Pč [kW]

0,246

Včrpalne komore [m3]

0,92

dčrpalne komore [m]

1,4

hčrpalne komore [m]

0,6

t [h]

0,65

Preglednica 7: Parametri črpališča Mala Pristava
Kot že omenjeno sem izbral črpalki GRUNDFOS SL1.50.65.09.2.50B (slika 33). Glede na majhno
količino odpadne vode, bi črpalki delovali 0,65 h na dan. Izbrana črpalka dano višino prečrpavanja
opravi s pretokom 4,5 l/s. Črpalno komoro sem določili na podlagi projektnega števila prebivalcev (35
PE) in norme porabe vode. Komora ima višino 0,6 m in premer 1,4 m. Skupni volumen črpalne
komore je 0,92 m3.
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Slika 33: Slika črpalke za vas Mala Pristava (GRUNDFOS, 2018)


RČN Mala Pristava

V spodnji preglednici je prikazan izračun biokemijske potrebe po kisiku na dan (BPK 5) za naselje
Mala Pristava. Tako kot vse MČN se tudi RČN dimenzionira na projektno dobo 30 let. BPK5, ki sem
ga izračunal s pomočjo enačbe (9), je za obravnavano naselje Mala Pristava 4,53 kg/dan BPK5.
g [g/preb/dan]

60

A [PE]

75

G [g/dan BPK5]

4529,5

G [kg/dan BPK5] 4,53
n [let]

30

Preglednica 8: Izračun BPK5 za naselje Mala Pristava
Za RČN sem izbral RČN Limnowet podjetja za aplikativno ekologijo Limnos d.o.o. Na podlagi
pridobljenih informacij in izračunanih podatkov sem izbral RČN za 100 PE. Za izdelavo RČN
potrebujemo vsaj 2,5 m2 na 1 PE, zato je velikost RČN 250 m2. Pred RČN je predviden tudi usedalnik.
Lokacija RČN je v severozahodnem delu naselja Mala Pristava. Odtok očiščene vode iz RČN se uredi
z ustreznim ponikanjem na urejeni površini travnika.
NADANJE SELO
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Zasnova KS za naselje Nadanje selo

Kanalizacijski sistem je predviden za celotno naselje Nadanje selo. Kljub temu, da je teren naselja
razgiban, v idejni rešitvi nisem predvidel nobenega črpališča. Celoten KS je sestavljen iz šestih
gravitacijskih kanalov, katerih karakteristike so prikazane v spodnji preglednici (9). Zaradi želje po
izognitvi izdelave črpališča in višjim investicijskim stroškom, trasa vseh kanalov poteka tudi po
travnikih. Celoten KS je sestavljen iz 1597,6 m cevi. Najdaljši je kanal 5 in sicer 660,0 m, najkrajši pa
kanal 2 98,9 m. MČN je locirana na najnižji nadmorski višini v zahodnem delu naselja. Na sliki 34 je
natančneje prikazana idejna rešitev KS Nadanje selo.
V naselju je skupaj predvidenih 55 revizijskih jaškov. Največji padec vode je 8,4 %, najnižji padec je
0,5 %. Za jašek 33 je potreben najgloblji izkop, in sicer 2,19 m. Ta jašek šteje kot začetek kanala 1.
V prilogi C2 je prikazana idejna rešitev KS naselja Nadanje selo. Vzdolžni profili glavnih kanalov so
prikazani v prilogi D2.
Kanal

DN

Dolžina kanala [m]

Kanal 1

200

422,1

Kanal 2

200

98,9

Kanal 3

200

122,8

Kanal 4

200

140,0

Kanal 5

200

660,0

Kanal 6

200

153,8

Skupaj
Preglednica 9: KS Nadanje selo

1597,6
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Slika 34: KS Nadanje selo


Hidravlična obremenitev naselja Nadanje selo

Določitev števila prebivalcev
V spodnji preglednici (10) je prikazan izračun števila prebivalcev v naselju Nadanje selo čez 50 let.
A0

število prebivalcev

140

p

letni prirast prebivalstva

0,5

n

projektna doba KS [let]

50

A

projektno število prebivalcev

180

Preglednica 10: Izračun projektnega števila prebivalcev Nadanjega sela
Dnevni odtok
Glede na podatke iz poglavja 8.1.1. izračunam sledeče odtoke:
Sušni odtok:
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𝑄𝑠 = 𝑛𝑝 ∗ 𝑃𝐸 =

150𝑙
𝑝𝑟𝑒𝑏

𝑑𝑎𝑛

∗ 180𝑃𝐸 =

26,9𝑚3
= 0,31𝑙/𝑠
𝑑𝑎𝑛

Tuja voda je 100 % sušni odtok: Qh = Qt (Panjan, 2005)
𝑄ℎ = 𝑄𝑡 = 0,31𝑙/𝑠
Maksimalni in minimalni urni ter srednji dnevni odtok (Panjan, 2005):
𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ =

1
1 26,9𝑚3 3,37𝑚3
∗ 𝑄𝑠 = ∗
=
= 0,94𝑙/𝑠
8
8
𝑑𝑎𝑛
ℎ

𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ =

1
1 26,9𝑚3 0,73𝑚3
∗ 𝑄𝑠 =
∗
=
= 0,20𝑙/𝑠
37
37
𝑑𝑎𝑛
ℎ

𝑄𝑠,𝑠𝑟 =

1
1 26,9𝑚3 1,12𝑚3
∗ 𝑄𝑠 =
∗
=
= 0,31𝑙/𝑠
24
24
𝑑𝑎𝑛
ℎ

Skupna količina vode:
𝑄𝑠,𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎,𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ + 𝑄𝑡 = 1,25𝑙/𝑠
𝑄𝑠,𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎,𝑚𝑖𝑛 = 𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ + 𝑄𝑡 = 0,51𝑙/𝑠
Hidravlični preračun
Dimenzioniranje na maksimalni odtok z največjim padcem:
D [m]

0,2

H [m] – določitev

0,015557

φ [°]

64,81

R [m]

0,009409

S [m2]

0,001064

I [%]

8,40

Qs,skup,max [l/s]

1,25

Qizrač [l/s]

1,25

vdej [m/s]

1,17

Srebovt, A. 2018. Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij v južnem delu občine Pivka.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program II. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

Polnitev cevi [%]

59

7,78

Preglednica 11: Dimenzioniranje na maksimalni odtok z največjim padcem KS Nadanje selo
Iz preglednice 11 je razvidno, da je Qs,skup,max enak kot Qizrač, torej sem pravilno določil višino
polnitve cevi. Dejanska hitrost je nižja od 3,0 m/s, kar ustreza omejitvam. Zaradi nizkih pretokov sama
polnitev cevi (7,78 %) ne ustreza okvirjem. Kljub temu je ta številka še vedno sprejemljiva.
Dimenzioniranje na minimalni odtok z najmanjšim padcem:
D [m]

0,2

H [m] - določitev

0,015633

φ [°]

64,97

R [m]

0,012859

S [m2]

0,001457

I [%]

0,5

Qs,skup,min [l/s]

0,51

Qizrač. [l/s]

0,51

vdej [m/s]

0,4

Polnitev cevi [%]

7,82

Preglednica 12: Dimenzioniranje na minimalni odtok z najmanjšim padcem KS Nadanje selo
Iz preglednice 12 je razvidno, da je Qs,skup,min enak kot Qizrač, torej sem pravilno določil višino
polnitve cevi. Dejanska hitrost ustreza standardom in je 0,4 m/s. Kot je prikazano, zaradi nizkih
pretokov polnitev cevi ne ustreza okvirjem, vendar je vrednost 7,82 % še vedno sprejemljiva.


RČN Nadanje selo

V spodnji preglednici 13 je prikazan izračun biokemijske potrebe po kisiku na dan (BPK 5) za naselje
Nadanje selo. Tako kot vse MČN se tudi RČN dimenzionira na projektno dobo 30 let. BPK5 sem
izračunal s pomočjo enačbe (9) in znaša za obravnavano naselje Nadanje selo 9,76 kg/dan BPK5.
g [g/preb/dan]

60

60
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A [PE]

163

G [g/dan BPK5]

9755,8

G [kg/dan BPK5] 9,76
n [let]

30

Preglednica 13: Izračun BPK5 za naselje Nadanje selo
Za RČN sem izbral RČN Limnowet podjetja za aplikativno ekologijo Limnos d.o.o. Na podlagi
pridobljenih informacij in izračunanih podatkov sem se odločil za izgradnjo RČN za 200 PE. Za
izdelavo RČN potrebujemo vsaj 2,5 m2 na 1 PE, zato je velikost RČN 500 m2. Pred RČN je predviden
tudi usedalnik. Lokacija RČN je v zahodnem delu naselja Nadanje selo. Odtok očiščene vode iz RČN
se uredi z ustreznim ponikanjem na urejeni površini bližnjega travnika ob MČN.
ŠMIHEL


Zasnova KS za naselje Šmihel

Kanalizacijski sistem je načrtovan za celotno naselje Šmihel. Prevladuje ravninski teren, zato ni
predvidenega nobenega črpališča. Skoraj celotno naselje leži ob cesti. Celoten KS je sestavljen iz petih
gravitacijskih kanalov. Trasa kanalov poteka večinoma po javnih poteh, nekaj pa tudi po travnikih,
predvsem zaradi želje po izognitvi črpališča in velikim stroškom. Karakteristike celotnega KS so
prikazane v spodnji preglednici (14). Gravitacijski KS je sestavljen iz 1140,9 m cevi. Najdaljši je
kanal 1 in sicer 518,3 m, najkrajši pa kanal 4 95,7 m. MČN je locirana v zahodnem delu naselja, kjer
je tudi najnižja nadmorska višina. Na sliki 35 je natančneje prikazana idejna rešitev KS Šmihel.
V naselju je skupaj predvidenih 44 revizijskih jaškov. Največji padec vode je 5,10 % in najnižji padec
0,7 %. Za jašek 15 je potreben najgloblji izkop, in sicer 2,21 m.
V prilogi C3 je prikazana idejna rešitev KS naselja Šmihel. Prav tako so prikazani tudi vzdolžni profili
v prilogi D3.
Kanal

DN

Dolžina kanala [m]

Kanal 1

200

518,3

Kanal 2

200

189,5

Kanal 3

200

189,6
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Kanal 4

200

95,7

Kanal 5

200

147,8

Skupaj

1140,9

Preglednica 14: KS Šmihel

Slika 35: KS Šmihel


Hidravlična obremenitev naselja Šmihel

Določitev števila prebivalcev
V spodnji preglednici (15) je prikazan izračun števila prebivalcev v naselju Šmihel čez 50 let.
A0

število prebivalcev

109

p

letni prirast prebivalstva

0,5

n

projektna doba KS [let]

50

61

62
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A

projektno število prebivalcev

140

Preglednica 15: Izračun projektnega števila prebivalcev Šmihela
Dnevni odtok
Glede na podatke iz poglavja 8.1.1. izračunam sledeče odtoke:
Sušni odtok:
150𝑙
𝑝𝑟𝑒𝑏

21,0𝑚3
𝑄𝑠 = 𝑛𝑝 ∗ 𝑃𝐸 =
∗ 140𝑃𝐸 =
= 0,24𝑙/𝑠
𝑑𝑎𝑛
𝑑𝑎𝑛
Tuja voda je 100% sušni odtok: Qh = Qt (Panjan, 2005)
𝑄ℎ = 𝑄𝑡 = 0,24𝑙/𝑠
Maksimalni in minimalni urni ter srednji dnevni odtok (Panjan, 2005):
𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ =

1
1 21,0𝑚3 2,62𝑚3
∗ 𝑄𝑠 = ∗
=
= 0,73𝑙/𝑠
8
8
𝑑𝑎𝑛
ℎ

𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ =

1
1 21,0𝑚3 0,57𝑚3
∗ 𝑄𝑠 =
∗
=
= 0,16𝑙/𝑠
37
37
𝑑𝑎𝑛
ℎ

𝑄𝑠,𝑠𝑟

1
1 21,0𝑚3 0,87𝑚3
=
∗ 𝑄𝑠 =
∗
=
= 0,24𝑙/𝑠
24
24
𝑑𝑎𝑛
ℎ

Skupna količina vode:
𝑄𝑠,𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎,𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ + 𝑄𝑡 = 0,97𝑙/𝑠
𝑄𝑠,𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎,𝑚𝑖𝑛 = 𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ + 𝑄𝑡 = 0,40𝑙/𝑠
Hidravlični preračun
Dimenzioniranje na maksimalni odtok z največjim padcem:
D [m]

0,2

H [m] - določitev

0,015162

φ [°]

63,96
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R [m]

0,009475

S [m2]

0,001057

I [%]

5,10%

Qs,skup,max [l/s]

0,97

Qizrač [l/s]

0,97

vdej [m/s]

0,92

Polnitev cevi [%]

7,58
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Preglednica 16: Dimenzioniranje na maksimalni odtok z največjim padcem KS Šmihel
Iz preglednice 16 je razvidno, da je Qs,skup,max enak kot Qizrač, torej sem pravilno določil višino
polnitve cevi. Dejanska hitrost je nižja od 3,0 m/s, kar ustreza omejitvam. Zaradi nizkih pretokov sama
polnitev cevi (7,58 %) ne ustreza okvirjem. Kljub temu je ta številka še vedno sprejemljiva.
Dimenzioniranje na minimalni odtok z najmanjšim padcem:
D [m]

0,2

H [m] - določitev

0,015147

φ [°]

63,93

R [m]

0,010101

S [m2]

0,001126

I [%]

0,7

Qs,skup,min [l/s]

0,40

Qizrač. [l/s]

0,40

vdej [m/s]

0,4

Polnitev cevi [%]

7,57

Preglednica 17: Dimenzioniranje na minimalni odtok z najmanjšim padcem KS Šmihel
Iz preglednice 17 je razvidno, da je Qs,skup,min enak kot Qizrač, torej sem pravilno določil višino
polnitve cevi. Dejanska hitrost ustreza standardom in je 0,4 m/s. Kot je prikazano, zaradi nizkih
pretokov polnitev cevi ne ustreza okvirjem, vendar je vrednost 7,57 % še vedno sprejemljiva.
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RČN Šmihel

V spodnji preglednici 18 je prikazan izračun biokemijske potrebe po kisiku na dan (BPK 5) za naselje
Šmihel. Tako kot vse MČN se tudi RČN dimenzionira na projektno dobo 30 let. BPK5 sem izračunal s
pomočjo enačbe (9) in znaša za obravnavano naselje Šmihel 7,60 kg/dan BPK5.
g [g/preb/dan]

60

A [PE]

127

G [g/dan BPK5]

7595,6

G [kg/dan BPK5] 7,60
n [let]

30

Preglednica 18: Izračun BPK5 za naselje Šmihel
Za RČN sem izbral ČN Limnowet podjetja za aplikativno ekologijo Limnos d.o.o. Na podlagi
pridobljenih informacij in izračunanih podatkov sem izbral RČN za 200 PE. Velikost RČN je 500 m2
saj potrebujemo vsaj 2,5 m2 na 1 PE. Pred RČN je predviden tudi usedalnik. Lokacija RČN je v
zahodnem delu naselja Šmihel. Odtok očiščene vode iz RČN se uredi z ustreznim ponikanjem na
urejeni površini travnika.
VELIKA PRISTAVA


Zasnova KS za naselje Velika Pristava

Kanalizacijski sistem je predviden za celotno naselje Velika Pristava. Celoten gravitacijski KS je
sestavljen iz šestih kanalov, njegove karakteristike so prikazane v spodnji preglednici (19).
Gravitacijski del ima skupno dolžino 761,8 m cevi. Zaradi razgibane topografije naselja je potrebno
eno črpališče s tlačnim vodom. Karakteristike tlačnega sistema so podane v preglednici (20), kjer
lahko vidimo, da je tlačna cev dolžine 54,9 m. Najdaljši je kanal 1 256,1 m in najkrajši kanal 4 45,6 m.
Odpadne vode zahodnega dela naselja se zbirajo v jašku JČ29 in se s pomočjo črpalke prečrpavajo v
J9. Od tu naprej teče odpadna voda gravitacijsko do MČN. MČN je locirana na južnem delu naselja.
Na sliki 36 je natančneje prikazana idejna rešitev KS Velike Pristave.
V naselju je skupaj predvidenih 29 revizijskih jaškov. Največji padec vode je 7,5 % in najnižji padec
1,2 %. Za jašek 9 je potreben najgloblji izkop, in sicer 2,14 m.
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V prilogi C4 je prikazana idejna rešitev KS naselja Velika Pristava. Vzdolžni profili glavnih kanalov
so prikazani v prilogi D4.
Kanal

DN

Dolžina kanala [m]

Kanal 1

200

256,1

Kanal 2

200

140,9

Kanal 3

200

138,7

Kanal 4

200

45,6

Kanal 5

200

52,3

Kanal 6

200

128,2

Skupaj

761,8

Preglednica 19: Gravitacijski KS Velika Pristava
Kanal

DN

Dolžina kanala [m]

Tlačna cev

80

54,9

Preglednica 20: Tlačni kanal KS Velika Pristava
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Slika 36: KS Velike Pristave


Hidravlična obremenitev naselja Velika Pristava

Določitev števila prebivalcev
V spodnji preglednici (21) je prikazan izračun števila prebivalcev v naselju Velika Pristava čez 50 let.
A0

število prebivalcev

54

p

letni prirast prebivalstva

0,5

n

projektna doba KS [let]

50

A

projektno število prebivalcev

69
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Preglednica 21: Izračun projektnega števila prebivalcev Velike Pristave
Dnevni odtok
Glede na podatke iz poglavja 8.1.1. izračunam sledeče odtoke:
Sušni odtok:

𝑄𝑠 = 𝑛𝑝 ∗ 𝑃𝐸 =

150𝑙
𝑝𝑟𝑒𝑏

𝑑𝑎𝑛

∗ 69𝑃𝐸 =

10,4𝑚3
= 0,12𝑙/𝑠
𝑑𝑎𝑛

Tuja voda je 100% sušni odtok: Qh = Qt (Panjan, 2005)
𝑄ℎ = 𝑄𝑡 = 0,12𝑙/𝑠
Maksimalni in minimalni urni ter srednji dnevni odtok (Panjan, 2005):
𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ =

1
1 10,4𝑚3 1,30𝑚3
∗ 𝑄𝑠 = ∗
=
= 0,36𝑙/𝑠
8
8
𝑑𝑎𝑛
ℎ

𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ =

1
1 10,4𝑚3 0,28𝑚3
∗ 𝑄𝑠 =
∗
=
= 0,078𝑙/𝑠
37
37
𝑑𝑎𝑛
ℎ

𝑄𝑠,𝑠𝑟 =

1
1 10,4𝑚3 0,43𝑚3
∗ 𝑄𝑠 =
∗
=
= 0,12𝑙/𝑠
24
24
𝑑𝑎𝑛
ℎ

Skupna količina vode:
𝑄𝑠,𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎,𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ + 𝑄𝑡 = 0,48𝑙/𝑠
𝑄𝑠,𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎,𝑚𝑖𝑛 = 𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ + 𝑄𝑡 = 0,20𝑙/𝑠
Hidravlični preračun
Dimenzioniranje na maksimalni odtok z največjim padcem:
D [m]

0,2

H [m] – določitev

0,015374

φ [°]

64,42

R [m]

0,005512
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S [m2]

0,000619

I [%]

7,50

Qs,skup,max [l/s]

0,48

Qizrač [l/s]

0,48

vdej [m/s]

0,78

Polnitev cevi [%]

7,69

Preglednica 22: Dimenzioniranje na maksimalni odtok z največjim padcem KS Velika Pristava
Iz preglednice 22 je razvidno, da je Qs,skup,max enak kot Qizrač, torej sem pravilno določil višino
polnitve cevi. Dejanska hitrost je nižja od 3,0m/s, kar tudi ustreza omejitvam. Zaradi nizkih pretokov
sama polnitev cevi (7,69 %) ne ustreza okvirjem. Kljub temu je ta številka še vedno sprejemljiva.
Dimenzioniranje na minimalni odtok z najmanjšim padcem:
D [m]

0,2

H [m] - določitev

0,015394

φ [°]

64,46

R [m]

0,00561

S [m2]

0,000631

I [%]

1,20

Qs,skup,min [l/s]

0,20

Qizrač. [l/s]

0,20

vdej [m/s]

0,3

Polnitev cevi [%]

7,70

Preglednica 23: Dimenzioniranje na minimalni odtok z najmanjšim padcem KS Velika Pristava
Iz preglednice 23 je razvidno, da je Qs,skup,min enak kot Qizrač, torej sem pravilno določil višino
polnitve cevi. Dejanska hitrost 0,31 m/s ne ustreza standardom in je nižja od predpisane 0,4 m/s, kot
veleva pravilnik. Ker imam prenizko hitrost, bom moral v kanalu 2 načrtovati dodatna izpiranja.
Najbolj ugodno je izpiranje s padavinsko vodo oz vgradnja jaška s prekucnikom. Na kanalu 2 so jaški
postavljeni bolj pogosto, kar omogoči lažji monitoring kanala in morebitno čiščenje. Kot je prikazano,
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zaradi nizkih pretokov polnitev cevi ne ustreza okvirjem, vendar je vrednost 7,70 % še vedno
sprejemljiva.
Črpališče
Predvidena izgradnja črpališča je nujno potrebna v zahodnem delu naselja. Na črpališče se priključi
osem stanovanjskih objektov, kar pomeni 40 PE. Vsa odpadna voda iz stanovanjskih objektov se
združi v črpališču označenem z JČ29 in se prečrpava po 54,9 m dolgem tlačnem kanalu v višje ležeči
jašek 9, kjer teče gravitacijsko proti MČN. V spodnji preglednici so napisane karakteristike črpališča
in potrebni parametri.
Qč [l/s]

2,98

S [m2]

0,0043

d [m]

0,074

Qdej

0,14

Hč [m]

3,79

Hlin [m]

0,89

Hg [m]

2,9

Hlok [m] zanemarimo če

/

L/d > 500
Re [-]

451923

𝜀/𝑑 [-]

0,003

𝜆 [-]

0,02

η [-]

0,7

Pč [kW]

0,158

Včrpalne komore [m3]

1,08

dčrpalne komore [m]

1,4

hčrpalne komore [m]

0,7

t [h]

0,56

Preglednica 24: Parametri črpališča Velika Pristava
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Kot že omenjeno sem izbral črpalki GRUNDFOS SL1.50.65.09.2.50B (slika 33). Glede na majhno
količino odpadne vode, bi črpalki delovali 0,56 h na dan. Izbrana črpalka dano višino prečrpavanja
opravi s pretokom 6,0 l/s. Črpalno komoro sem določili na podlagi projektnega števila prebivalcev (40
PE) in norme porabe vode. Komora ima višino 0,7 m in premer 1,4 m. Skupni volumen črpalne
komore je 1,08 m3.


RČN Velika Pristava

V spodnji preglednici je prikazan izračun biokemijske potrebe po kisiku na dan (BPK 5) za naselje
Velika Pristava. Tako kot vse MČN se tudi RČN dimenzionira na projektno dobo 30 let. BPK5 sem
izračunal s pomočjo enačbe (9) in je za obravnavano naselje Velika Pristava 3,76 kg/dan BPK5.
g [g/preb/dan]

60

A [PE]

63

G [g/dan BPK5]

3762,9

G [kg/dan BPK5] 3,76
n [let]

30

Preglednica 25: Izračun BPK5 za naselje Velika Pristava
Za RČN sem izbral ČN Limnowet podjetja za aplikativno ekologijo Limnos d.o.o. Na podlagi
pridobljenih informacij in izračunanih podatkov sem izbral RČN za 100 PE. Velikost RČN je 250 m2
saj potrebujemo vsaj 2,5 m2 na 1 PE. Pred RČN je predviden tudi usedalnik. Lokacija RČN je v
južnem delu naselja Velika Pristava. Očiščena voda iz RČN ponikne v strugi hudourniškega potoka v
bližini, ki je prikazan na spodnji sliki 37.
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Slika 37: Struga za očiščeno vodo MČN Velika Pristava (lasten vir)
NARIN


Zasnova KS za naselje Narin

Kanalizacijski sistem je predviden za celotno naselje Narin. Kljub temu, da je teren naselja razgiban, v
idejni rešitvi nisem načrtoval nobenega črpališča. Vas leži pod hribom Šilentabor. Celoten KS je
sestavljen iz enajstih gravitacijskih kanalov. Naselje Narin je največje naselje v obravnavanem
območju. Na skoraj celotnem območju potekajo kanali na javnih cestiščih oz v njihovi bližini. Zaradi
krajše razdalje kanala in posledično nižjih stroškov, sem pri načrtovanju kanala 1 predvidel prečkanje
ovinka cestišča. Karakteristike vseh kanalov so prikazane v spodnji preglednici (26). Gravitacijski KS
je sestavljen iz 2302,7 m cevi. Najdaljši je kanal 9 in sicer 391,3 m, najkrajši pa kanal 4 60,3 m. MČN
je locirana na najnižji nadmorski višini v severozahodnem delu naselja. Na sliki 38 je natančneje
prikazana idejna rešitev KS Narin.
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V naselju je skupaj predvidenih 78 revizijskih jaškov. Največji padec vode je 21,6 %, najnižji padec
pa 0,3 %. Za jašek 23 je potreben najgloblji izkop, in sicer 2,34 m. Ta jašek šteje kot začetek kanala 9
in konec kanala 3.
V prilogi C5 je prikazana idejna rešitev KS naselja Narin. Glavni kanali so priloženi v prilogi D5, kjer
so prikazani vzdolžni profili teh kanalov.
Kanal

DN

Dolžina kanala [m]

Kanal 1

200

211,5

Kanal 2

200

82,7

Kanal 3

200

213,8

Kanal 4

200

60,3

Kanal 5

200

340,2

Kanal 6

200

382,2

Kanal 7

200

93,1

Kanal 8

200

146,5

Kanal 9

200

391,3

Kanal 10

200

203,4

Kanal 11

200

177,7

Skupaj
Preglednica 26: KS Narin

2302,7
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Slika 38: KS Narin


Hidravlična obremenitev naselja Narin

Določitev števila prebivalcev
V spodnji preglednici (27) je prikazan izračun števila prebivalcev v naselju Narin čez 50 let.
A0

število prebivalcev

221

P

letni prirast prebivalstva

0,5

N

projektna doba KS [let]

50
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A

projektno število prebivalcev

284

Preglednica 27: Izračun projektnega števila prebivalcev Narina
Dnevni odtok
Glede na podatke iz poglavja 8.1.1. izračunam sledeče odtoke:
Sušni odtok:
150𝑙
𝑝𝑟𝑒𝑏

42,5𝑚3
𝑄𝑠 = 𝑛𝑝 ∗ 𝑃𝐸 =
∗ 284𝑃𝐸 =
= 0,49𝑙/𝑠
𝑑𝑎𝑛
𝑑𝑎𝑛
Tuja voda je 100% sušni odtok: Qh = Qt (Panjan 2005)
𝑄ℎ = 𝑄𝑡 = 0,49𝑙/𝑠
Maksimalni in minimalni urni ter srednji dnevni odtok (Panjan 2005):
𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ =

1
1 42,5𝑚3 5,32𝑚3
∗ 𝑄𝑠 = ∗
=
= 1,48𝑙/𝑠
8
8
𝑑𝑎𝑛
ℎ

𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ =

1
1 42,5𝑚3 1,15𝑚3
∗ 𝑄𝑠 =
∗
=
= 0,32𝑙/𝑠
37
37
𝑑𝑎𝑛
ℎ

𝑄𝑠,𝑠𝑟

1
1 42,5𝑚3 1,77𝑚3
=
∗ 𝑄𝑠 =
∗
=
= 0,49𝑙/𝑠
24
24
𝑑𝑎𝑛
ℎ

Skupna količina vode:
𝑄𝑠,𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎,𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ + 𝑄𝑡 = 1,97𝑙/𝑠
𝑄𝑠,𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎,𝑚𝑖𝑛 = 𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ + 𝑄𝑡 = 0,81𝑙/𝑠
Hidravlični preračun
Dimenzioniranje na maksimalni odtok z največjim padcem:
D [m]

0,2

H [m] - določitev

0,015555

φ [°]

64,81
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R [m]

0,009319

S [m2]

0,001054

I [%]

21,6

Qs,skup,max [l/s]

1,97

Qizrač [l/s]

1,97

vdej [m/s]

1,87

Polnitev cevi [%]

7,78
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Preglednica 28: Dimenzioniranje na maksimalni odtok z največjim padcem KS Narin
Iz preglednice 28 je razvidno, da je Qs,skup,max enak kot Qizrač, torej sem pravilno določil višino
polnitve cevi. Dejanska hitrost je 1,97 m/s in je nižja od 3,0m/s, kar tudi ustreza omejitvam. Zaradi
nizkih pretokov sama polnitev cevi (7,78 %) ne ustreza okvirjem. Kljub temu je ta številka še vedno
sprejemljiva.
Dimenzioniranje na minimalni odtok z najmanjšim padcem:
D [m]

0,2

H [m] - določitev

0,015745

φ [°]

65,21

R [m]

0,019668

S [m2]

0,002237

I [%]

0,30

Qs,skup,min [l/s]

0,81

Qizrač. [l/s]

0,81

vdej [m/s]

0,4

Polnitev cevi [%]

7,87

Preglednica 29: Dimenzioniranje na minimalni odtok z najmanjšim padcem KS Narin
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Iz preglednice 29 je razvidno, da je Qs,skup,min enak kot Qizrač, torej sem pravilno določil višino
polnitve cevi. Dejanska hitrost ustreza standardom in je 0,4 m/s. Kot je prikazano, zaradi nizkih
pretokov polnitev cevi ne ustreza okvirjem, vendar je vrednost 7,87 % še vedno sprejemljiva.


RČN Narin

V spodnji preglednici 30 je prikazan izračun biokemijske potrebe po kisiku na dan (BPK 5) za naselje
Narin. Tako kot vse MČN se tudi RČN dimenzionira na projektno dobo 30 let. BPK5 sem izračunal s
pomočjo enačbe (9) in znaša za obravnavano naselje Narin 15,40 kg/dan BPK5.
g [g/preb/dan]

60

A [PE]

257

G [g/dan BPK5]

15400,2

G [kg/dan BPK5] 15,40
n [let]

30

Preglednica 30: Izračun BPK5 za naselje Narin
Za RČN sem izbral ČN Limnowet podjetja za aplikativno ekologijo Limnos d.o.o. Na podlagi
pridobljenih informacij in izračunanih podatkov je izgradnja RČN s 300 PE primerna za to naselje.
Velikost RČN je 750 m2 saj potrebujemo vsaj 2,5 m2 na 1PE. Pred RČN je predviden tudi usedalnik.
Lokacija RČN je v severozahodnem delu naselja Narin. Očiščena voda iz RČN ponikne v strugi
bližnjega potoka, ki je prikazan na spodnji sliki 39.
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Slika 39: Struga potoka za odvodno očiščene vode MČN Narin (lasten vir)
8.1.3

VARIANTA I/II – SBR

Pri varianti I/II je za posamezno vas predviden KS po isti trasi kot KS pri varianti I/I. Tudi postavitev
MČN je na istih lokacijah kot pri prejšnji varianti. Največja razlika bo v velikosti MČN, saj za RČN
potrebujemo bistveno večjo površino kot za postavitev MČN SBR. MČN SBR se, ravno tako kot
RČN, dimenzionira na projektno dobo 30 let. Za MČN SBR sem izbral profesionalni tip čistilne
naprave podjetja Zagožen d.o.o. Izdelana je iz polietilenskega ohišja po postopku rotacijskega litja.
Zaradi tega je izredno vzdržljiva in vodotesna. Sestavljena je iz primarnega usedalnika, zadrževalnika
in SBR-reaktorja. Velikost posameznih delov se razlikuje glede na velikost MČN. Dimenzije ohišja so
podane na sliki 40. MČN ima tudi puhalo različnih jakosti. Na sliki 41 je prikaz celotne MČN SBR.
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Slika 40: Dimenzije ohišja (Zagožen, 2018)

Slika 41: Slika MČN SBR (Zagožen, 2018)
MALA PRISTAVA
MČN SBR za naselje Mala Pristava ima skupno biokemijsko potrebo po kisiku 4,53 kg/dan BPK5.
Za naselje Mala Pristava sem izbral MČN SBR 100 PE podjetja Zagožen d.o.o. Primarni usedalnik
ima velikost 16.000 l, zadrževalnik 10.000 l in SBR-reaktor 16.000 l. Maksimalni volumen odpadne
vode je 15 m3/dan. Moč puhala je 3kW s 110 m3/h aeracije zraka. Na sliki 42 je prikazana lokacija,
kjer je predvidena MČN Mala Pristava.
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Slika 42: Lokacija MČN Mala Pristava (lasten vir)
NADANJE SELO
MČN SBR za naselje Nadanje selo ima skupno biokemijsko potrebo po kisiku 9,76 kg/dan BPK5.
Za naselje Nadanje selo sem izbral MČN SBR 200 PE podjetja Zagožen d.o.o. Primarni usedalnik ima
velikost 30.000 l, zadrževalnik 18.000 l in SBR-reaktor 40.000 l. Maksimalni volumen odpadne vode
je 30 m3/dan. Moč puhala je 3 kW s 110 m3/h aeracije zraka. Na sliki 43 je prikazana lokacija, kjer je
predvidena MČN Nadanje selo.
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Slika 43: Lokacija MČN Nadanje selo (lasten vir)
ŠMIHEL
MČN SBR za naselje Šmihel ima skupno biokemijsko potrebo po kisiku 7,60 kg/dan BPK5.
Za naselje Šmihel sem, tako kot za naselje Nadanje selo, izbral MČN SBR 200 PE podjetja Zagožen
d.o.o. Primarni usedalnik ima velikost 30.000 l, zadrževalnik 18.000 l in SBR-reaktor 40.000 l.
Maksimalni volumen odpadne vode je 30 m3/dan. Moč puhala je 3 kW s 110 m3/h aeracije zraka. Na
sliki 44 je prikazana lokacija, kjer je predvidena MČN Šmihel.
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Slika 44: Lokacija MČN Šmihel (lasten vir)
VELIKA PRISTAVA
MČN SBR za naselje Velika Pristava ima skupno biokemijsko potrebo po kisiku 3,76 kg/dan BPK5.
Za naselje Velika Pristava sem tako kot za naselje Mala Pristava izbral MČN SBR 100 PE podjetja
Zagožen d.o.o. Primarni usedalnik ima velikost 16000 l, zadrževalnik 10000 l in SBR-reaktor 16000 l.
Maksimalni volumen odpadne vode je 15 m3/dan. Moč puhala je 3 kW s 110 m3/h aeracije zraka. Na
sliki 45 je prikazana lokacija, kjer je predvidena MČN Velika Pristava.
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Slika 45: Lokacija MČN Velika Pristava (lasten vir)
NARIN
MČN SBR za naselje Narin ima skupno biokemijsko potrebo po kisiku 15,4 kg/dan BPK5.
Za naselje Narin sem izbral MČN SBR 300 PE podjetja Zagožen d.o.o. Primarna usedalnika sta dva,
vsak ima velikost 20.000 l. Prav tako sta dva SBR reaktorja velikosti po 30.000 l. Zadrževalnik ima
velikost 16.000 l. Maksimalni volumen odpadne vode je 45 m3/dan. Moč puhala je 6 kW s 220 m3/h
aeracije zraka. Na sliki 46 je prikazana lokacija MČN Narin.
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Slika 46: Lokacija MČN Narin (lasten vir)
8.2

VARIANTA II

Pri VARIANTI II sem se odločil, da za obravnavano območje izdelam idejno rešitev z eno skupno
MČN. V poglavju 8.2.1 bo prikazana RČN, v poglavju 8.2.2 pa SBR MČN. Obe MČN sta predvideni
v vasi Šmihel. Kapaciteta MČN je v obeh primerih 700 PE.


Zasnova

KS znotraj vasi ostane identičen kot pri VARIANTI I. Hkrati je potrebno na celotnem območju dodati
povezovalne vode in sicer en tlačni ter štiri gravitacijske povezovalne vode. Iz vasi Mala Pristava je
predviden tlačni vod, po katerem se celotna količina odpadne vode prečrpava do bližine naselja
Nadanje selo. Tam se združi z gravitacijskim vodom 1 iz naselja Nadanje selo. Na spodnji sliki 47 je
prikazana poljska pot po kateri je predviden tlačni vod. Zasnova skupne MČN je prikazana na sliki 48
in v prilogi C6.
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Slika 47: Poljska pot po kateri je predviden tlačni vod (lasten vir)
Odpadna voda iz tlačnega in gravitacijskega voda 1 (382,1 m) se združi in teče naprej po
gravitacijskem vodu 2 (505,2 m) do MČN v Šmihelu. Odpadna voda iz Velike Pristave teče po
gravitacijskem vodu 3 (627,3 m) do vasi Šmihel, kjer se priključi na KS naselja. Odpadna voda iz
Narina priteče po gravitacijskem vodu 4 (961,3 m) do KS Šmihel. MČN se nahaja na zahodni strani
vasi Šmihel. V spodnji preglednici 31 so prikazani podatki o povezovalnih gravitacijskih vodih, v
preglednici 32 pa podatki tlačnega voda. Gravitacijski vod 4 iz Narina je najdaljši, najkrajši pa je
gravitacijski vod 1 iz Nadanjega sela. Na sliki 48 so prikazani vsi vodi in lokacija MČN. Idejna rešitev
skupne MČN je prikazana v prilogi C6.
Kanal

DN

Dolžina kanala [m]

Gravitacijski vod 1

200

382,1

Gravitacijski vod 2

200

505,2

Gravitacijski vod 3

200

627,3
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Gravitacijski vod 4

200

Skupaj

85

961,3
2475,9

Preglednica 31: Podatki gravitacijskih vodov
Kanal

DN

Dolžina kanala [m]

Tlačni vod

80

1166,4

Preglednica 32: Podatki tlačnega voda

Slika 48: Zasnova skupne MČN


Hidravlični preračun

Ker se odpadna voda iz vasi Narin in Velika Pristava izteka v KS naselja Šmihel, je odločilen
hidravlični preračun za vsa tri naselja skupaj. Ker se KS naselji Mala Pristava in Nadanje selo
priključita direktno na MČN preko gravitacijskega voda 2, sem na podlagi izračunov pretokov v
prejšnjem poglavju določil, da bodo cevi prevajale odpadno vodo in zato hidravlični preračun ni
potreben. V spodnji preglednici 33 je prikazan hidravlični preračun za skupen maksimalni pretok, ki
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ga sestavljajo maksimalni pretoki iz naselij Narin (1,97 l/s), Velika Pristava (0,48 l/s) in Šmihel (0,48
l/s). Maksimalni padec cevi je 9,50 %. Iz preglednice 33 je razvidno tudi, da je hitrost 1,75 m/s, kar
ustreza omejitvam.
D [m]

0,2

H [m] – določitev

0,015043

φ [°]

63,70

R [m]

0,015601

S [m2]

0,001734

I [%]

9,5

Qs,skup,max [l/s]

3,42

Qizrač [l/s]

3,42

vdej [m/s]

1,75

Polnitev cevi [%]

7,52

Preglednica 33: Hidravlični preračun maksimalnega pretoka za skupno MČN
Na podlagi hidravličnega preračuna maksimalnega pretoka (sestavljen iz pretokov vasi Šmihel, Velika
Pristava in Narin) in maksimalnega padca za vas Šmihel, lahko sklepamo, da je cev povezovalnega
gravitacijskega voda 2 sposobna prevajati pretok iz naselji Nadanje selo in Mala Pristava. Izračunal
sem tudi hitrost na minimalen pretok v naselju Šmihel, ki je sestavljen iz minimalnega pretoka
odpadne vode naselij Šmihel, Narin in Velika Pristava ter na minimalen padec. Hitrost je ustrezna in
znaša 0,62 m/s.


Črpališče

Pri VARIANTI II imamo samo eno črpališče in en tlačni vod iz Male Pristave. Tlačni vod se združi s
končnim delom povezovalnega gravitacijskega voda 1. Od tu naprej teče odpadna voda gravitacijsko
do čistilne naprave po gravitacijskem vodu 2. Črpališče bo moralo prečrpavati odpadno vodo iz
naselja Mala Pristava, v katerem je projektno število prebivalcev 83. V spodnji preglednici 34 so
prikazani parametri črpališča za skupno MČN.
Qč [l/s]

2,98

S [m2]

0,0043
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d [m]

0,074

Qdej

0,29

Hč [m]

24,12

Hlin [m]

7,92

Hg [m]

16,2

Hlok [m] zanemarimo če

/

87

L/d > 500
Re [-]

451923

𝜀/𝑑 [-]

0,003

𝜆 [-]

0,02

η [-]

0,7

Pč [kW]

1,01

Včrpalne komore [m3]

2,21

dčrpalne komore [m]

1,6

hčrpalne komore [m]

1,1

t [h]

2,18

Preglednica 34: Parametri črpališča za skupno MČN
Iz preglednice 34 je razvidno, da je črpalna višina 24,12 m, potreben čas črpanja na dan pa 2,18 h. V
črpališče sem predvidel dve črpalki – eno rezervno. Glede na zgornje parametre sem s spletni strani
GRUNDFOS izbral črpalko GRUNDFOS SLV.80.80.110.2.51D.C. Enostopenjska centrifugalna
črpalka je zasnovana za črpanje odpadnih in tehnoloških vod ter nefiltriranih surovih odplak. Črpalka
je predvidena za občasno in neprekinjeno delovanje v potopljenem okolju. Učinkoviti tekač omogoča
prehod dolgih vlaken in trdnih delcev do 80 mm in je primeren za odpadne vode z vsebnostjo suhe
snovi do 5 %. Značilnosti črpalke so prikazane v prilogi B2.
8.2.1

VARIANTA II/I – RČN

Pri VARIANTI II/I je načrtovana MČN z RČN, katera je locirana na zahodnem delu naselja Šmihel in
je dimenzionirana na 700 PE. V spodnji preglednici 35 je prikazan izračun biokemijske potrebe po
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kisiku na dan (BPK5) za skupno MČN. Tako kot vse MČN se tudi RČN dimenzionira na projektno
dobo 30 let. BPK5 sem izračunal s pomočjo enačbe (9) in znaša za skupno MČN 41,04 kg/dan BPK5.
g [g/preb/dan]

60

A [PE]

684

G [g/dan BPK5]

41043,9

G [kg/dan BPK5] 41,04
n [let]

30

Preglednica 35: Izračun BPK5 za skupno MČN
Za RČN sem izbral ČN Limnowet podjetja za aplikativno ekologijo Limnos d.o.o. Glede na
izračunane podatke sem izbral RČN za 700 PE. Velikost RČN je 1750 m2 saj potrebujemo vsaj 2,5 m2
na 1 PE. Pred RČN je predviden tudi usedalnik. Očiščena voda iz RČN ponikne na urejenih travnatih
površinah. Na sliki 49 je prikazana predvidena lokacija skupne MČN.

Slika 49: Lokacija skupne MČN (lasten vir)
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8.2.2

89

VARIANTA II/II – SBR

SBR pri VARIANTI II/II je, ravno tako kot skupna RČN, locirana na zahodnem območju naselja
Šmihel in je tudi dimenzionirana na projektno dobo 30 let. Biokemijska potreba po kisiku je 41,04
kg/dan BPK5. Idejna rešitev skupne SBR ČN je projektirana za 700 PE. Za skupno MČN SBR sem
izbral profesionalni tip čistilne naprave podjetja Zagožen d.o.o. Sestavljajo jo kakovostne
hidromehanske komponente. Ohišje MČN je lahko izdelano iz polietilena ali betona.
9

IDEJNE REŠITVE ODVODNJE PADAVINSKE VODE

Padavinska voda je tista voda, ki po padavinah odteka s streh, slabo propustnih, nepropustnih ali
propustnih površin. Ker padavinska voda s streh ni močno onesnažena, jo navadno odvajamo v
najbližji vodotok. Padavinske onesnažene vode nastopijo najbolj intenzivno v času močnih nalivov po
daljšem sušnem obdobju. Voda s cestišča je onesnažena najbolj zaradi naftnih derivatov, obrusov gum
in drugih podobnih onesnaženj. Zato je potrebno padavinske vode kontrolirano spuščati v odvodnik
(Panjan 2005). Problem predstavljajo vedno večje površine urbanih območji, od koder se obilne
količine padavinske vode na enkrat iztekajo v vodotoke. Boljši način odvajanja padavinske vode je
preko zelenih površin, ki naravno zadržujejo vodo in znižajo obremenitev vodotokov.
Vodo iz streh lahko zbiramo v različnih zbiralnikih. Eden od teh je prikazan na spodnji sliki 50. Kot že
omenjeno, deževnica iz streh ni pretirano onesnažena in jo zato lahko uporabimo za pranje perila,
splakovanje stranišč, zalivanje rastlin in pranje avtomobilov.

Slika 50: Zbiralnik za deževnico (Zagožen, 2018)
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Padavinsko vodo lahko zbiramo tudi s ponikovalnimi polji oziroma bloki. Bloki lahko sestavljajo
različne podzemne objekti namenjene zbiranju padavinske vode. Vodo kasneje kontrolirano spuščamo
v naravo, lahko jo pa tudi črpamo - v tem primeru bloki služijo kot zbiralnik. Bloki so narejeni iz
polipropilena (PP), so visoko vodoprepustni in lahki ter se sestavijo na gradbišču s polaganjem enega
poleg drugega. Spojijo se s pomočjo posebnih spojk. Bloki so prikazani na spodnji sliki 51.

Slika 51: Ponikovalni bloki (Zagožen, 2018)
Za zbiranje padavinske vode po močnih nalivih lahko uporabljamo tudi AQUAway tunele. Ti služijo
predvsem za varnost gradbenih objektov, saj omogočajo lažje ponikanje in odvajanje odvečne
meteorne vode v naravo. Lahko pa predstavljajo tudi shrambo vodnih virov. Prikazani so na sliki 52.

Slika 52: AQUAway tuneli (Zagožen, 2018)
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V obravnavanem območju je malo nepropustnih površin, zato ni potrebe po izgradnji večjih ukrepov
zadrževanja padavinske vode. V naselju je zgrajenih veliko individualnih rešitev, predvsem zbirni
jaški na dvoriščih, kateri vodijo vodo na propustne površine, kjer voda ponikne. Ob javnih poteh so
zgrajene cestne mulde, ki ravno tako vodijo padavinsko vodo na bližnje travnike. Tu je teren
obravnavanega območja kraški, zato voda hitro ponikne. Kljub temu, je na določenih predelih
potrebno urediti odvajanje padavinske vode, kar bi se izvedlo skupaj z izgradnjo KS. Padavinsko vodo
iz cestišč bi odvajali s pomočjo muld. Cestna mulda je prikazan na spodnji sliki 53. Za padavinsko
vodo iz streh se predvidi zbiralnike deževnice in ponikovalna polja. Ta voda ni tako onesnažena, zato
se lahko uporablja tudi v druge namene, ki sem jih zgoraj naštel.

Slika 53: Cestna mulda v naselju Mala Pristava (lasten vir)
10

IZRAČUN STROŠKOV TER PRIMERJAVA VARIANT

V tem poglavju bom predstavil vse stroške izgradnje idejnih rešitev in izdelal stroškovno analizo ter
primerjavo vseh variant idejnih rešitev. Vsi stroški se v grobem delijo na stroške investicije in na
stroške obratovanja ter vzdrževanja vseh kanalizacijskih sistemov. Cene za popis del sem pridobil iz
projektantskih podjetji in iz popisa del iz magistrske naloge Nika Janeša, mag.inž.ok.grad., z naslovom
»Možne rešitve ureditve kanalizacijskega omrežja naselji Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji in
Morava«, saj se zaradi podobnosti terena (kraški teren) pričakujejo podobni stroški izgradnje KS na

92

Srebovt, A. 2018. Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij v južnem delu občine Pivka.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program II. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

dolžinski meter. Za cene črpališč, RČN in SBR ČN sem upošteval dejanske tržne cene, katere sem
pridobil iz podjetij Grundfos d.o.o., Limnos d.o.o. in Zagožen d.o.o. Pri stroških obratovanja in
vzdrževanja zavzemajo velik del celotnih stroškov poraba električne energije SBR ČN in črpališč.
Drugi stroški so še monitoring, odvoz blata, urejanje okolice, vzorčenje in amortizacija.


Investicijski stroški
-

Izgradnja KS

Stroški izgradnje KS so razvidni iz popisa del, ki so priloženi v prilogah A1 - A6. Določeni so na
podlagi tekočega metra KS in zajemajo vse stroške pripravljalnih, zemeljskih, montažnih in ostalih
del.
Pri izračunu stroškov zemeljskih del sem upošteval dva različna izkopa, ali na neutrjeni površini ali na
asfaltni površini. Globine izkopa se gibajo od 2,34 m do 1,45 m. Izračunano povprečje vseh globin
izkopa je 1,73 m. To globino sem izbral za povprečno globino prečnega profila. Prečni profil
sestavljajo tri različne kategorije izkopa in sicer III. Kategorija (pesek, grušč) predstavlja 40 % izkopa,
IV. kategorija (lapor, fliš, prepereli apnenec in dolomit) predstavlja, zaradi težkega kraškega terena, 50
% izkopa. Nekaj je tudi V. kategorije (kompaktni dolomit in apnenec) – 10 %. Za vse revizijske jaške
sem izbral PEHD DN 800 in pokrove iz nodularne litine z zaklepom ter protihrupnim vložkom 600
mm.
Pri izračunu ostalih del sem upošteval izdelavo geodetskega načrta, čiščenje po končani gradnji in
preizkus vodotesnosti kanala.
-

Izgradnja črpališč

V idejnih rešitvah sem predvidel tri črpališča in sicer enega v Mali Pristavi, drugega v Veliki Pristavi
in tretjega pri skupni MČN. Cena črpališča zajema vsa dela izgradnje, cene črpalk in priključitev. V
črpališču sta predvideni dve črpalki, ena izmed njih je rezervna. Cene črpalk sem pridobil iz podjetja
Grundfos d.o.o. V vsa dela sem upošteval izgradnjo AB jaška, elektroinštalacije, ostala in zemeljska
dela ter jih projektantsko ocenil. V delo elektroinštalacij sem upošteval postavitev električnega kabla,
elektro omarice in izkop. Cene izgradnje črpališča so prikazane v spodnji preglednici 36.
KS

Tip črpalke

Cena dveh črpalk Vsa dela [€]

Cena skupaj

[€]

brez DDV [€]

Mala Pristava

SL1.50.65.09.2.50B

1.602,00

7.500,00

9.102,00

Velika Pristava

SL1.50.65.09.2.50B

1.602,00

7.500,00

9.102,00
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Skupna

SLV.80.80.110.2.51D.C

6.450,00

7.500,00

93

13.950,00

Preglednica 36: Stroški izgradnje črpališč
-

Izgradnja MČN

Pri stroških MČN sem upošteval cene podjetja Limnos d.o.o. za RČN in cene podjetja Zagožen d.o.o.
za SBR MČN. Pri RČN cene vsebujejo projektiranje, izkope, nabavo in vgradnjo materiala ter novega
usedalnika. Pri tem ne upoštevam cen odkupa zemljišča, cen nadzora tekom gradnje in morebitnih
nepredvidenih stroškov. Pri ceni SBR MČN so ravno tako všteti stroški projektiranja, nabave,
zemeljskih del in priključitve. Cene MČN so prikazane v spodnji tabeli 37.
ČN

Cena brez DDV [€]

SBR 100

40.914,00

SBR 200

64.183,00

SBR 300

91.178,00

SBR 700

161.000,00

RČN 100

50.000,00

RČN 200

85.000,00

RČN 300

120.000,00

RČN 700

170.000,00

Preglednica 37: Cene ČN
V spodnji preglednici 38 so prikazani vsi investicijski stroški izgradnje kanalizacijskega omrežja.
Varianta I/I

KS [€]

Črpališče

ČN [€]

Skupaj [€]

50.000,00

172.601,70

[€]
Mala Pristava

113.499,70

9.102,00

Nadanje selo

284.459,90

85.000,00

369.459,90

Šmihel

212.524,60

85.000,00

297.524,60

Velika Pristava

146.167,10

50.000,00

205.269,10

Narin

408.399,50

120.000,00

528.399,50

9.102,00

1.573.255,00
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Varianta I/II

KS [€]

Črpališče

ČN [€]

Skupaj [€]

40.914,00

163.515,70

[€]
Mala Pristava

113.499,70

9.102,00

Nadanje selo

284.459,90

64.183,00

348.642,90

Šmihel

212.524,60

64.183,00

276.707,60

Velika Pristava

146.167,10

40.914,00

196.183,10

Narin

408.399,50

91.178,00

499.577,50

Varianta II/I

KS [€]

ČN [€]

Skupaj [€]

9.102,00

Črpališče

1.484.627,00

[€]
Skupna MČN

1.412.642,00 32.154,00

170.000,00

1.614.796,00

Varianta II/II

KS [€]

ČN [€]

Skupaj [€]

161.000,00

1.605.796,00

Črpališče

1.614.796,00

[€]
Skupna MČN

1.412.642,00 32.154,00

1.605.796,00

Preglednica 38: Investicijski stroški

Investicijski stroški
1650000

Cena [€]

1600000
Varianta I/I

1550000

Varianta I/II
1500000

Varianta II/I
Varianta II/II

1450000
1400000

Variante

Graf 2: Investicijski stroški
V zgornjem grafu 2 je razvidna investicijska cena posameznih variant. Iz grafa vidimo, da je varianta
I/II – SBR MČN, glede na začetne investicijske stroške, najcenejša in sicer 1.484.627 €. Razlika med
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varianto I in varianto II je predvsem v postavitvi KS na tekoči meter. Skupna cena postavitve KS pri
varianti I je 1.165.051 €, pri varianti II pa 1.412.642 €. Razlika znaša 247.591 €. Če primerjamo ČN je
varianta I od variante II dražja za 131.372 €, kar pa ne pretehta razlike pri KS.
Skupna investicijska razlika med najdražjo varianto II/I in najcenejšo I/II znaša 130.169 €.


Stroški obratovanja in vzdrževanja
-

Strošek električne energije in monitoringa

Kot sem že zgoraj navedel električna energija predstavlja del vseh stroškov obratovanja in
vzdrževanja. Ceno električne energije sem pridobil iz spletne strani Poceni elektrika. Celoten strošek
električne energije predstavlja letna poraba električne energije pomnožena s seštevkom cene kWh in
cene obračunske moči. Izračunani stroški obratovanja MČN in črpališč so prikazani v spodnji
preglednici 39 in 40. V preglednici 39 je upoštevan tudi monitoring SBR MČN. K monitoringu
štejemo opravljanje vseh meritev, vseh vzorčenj in vodenje dnevnikov. Ceno monitoringa sem prevzel
iz diplomske naloge Tjaše Šilc, dipl. inž. ok. grad., z naslovom »Idejna študija odvajanja in čiščenja
odpadnih voda v naseljih Žlebič, Slatnik in Sušje« in je 15.000 €/leto tako za SBR kot RČN. Cene
monitoringa RČN so prikazane v spodnji preglednici 41.
MČN

Moč [kW]

Cena kWh Cena

obratovalne Monitoring

Skupaj

[€]

moči [€]

cena [€/leto]

letno [€]

SBR 100

1,5

0,06499

0,77089

15.000,00

20.491,73

SBR 200

1,8

0,06499

0,77089

15.000,00

21.590,08

SBR 300

2

0,06499

0,77089

15.000,00

22.322,31

SBR 700

5

0,06499

0,77089

15.000,00

33.305,77

Preglednica 39: Cena električne energije in monitoringa za SBR ČN
Črpališče

Moč [kW]

Cena

Cena

Čas

Ocena

Skupaj

kWh [€]

obratovalne

delovanja

stroškov

letno

moči [€]

[h/dan]

na [€/leto]

Mala Pristava

0,9

0,06499

0,77089

0,65

360

538,10

Velika Pristava

0,9

0,06499

0,77089

0,56

360

513,50

Skupna

11

0,06499

0,77089

2,18

360

7.662,20
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Preglednica 40: Cena električne energije in dodatnih stroškov za črpališča
ČN

Monitoring cena [€/leto]

RČN 100

15.000,00

RČN 200

15.000,00

RČN 300

15.000,00

RČN 700

15.000,00

Preglednica 41: Cena monitoringa RČN
-

Odvoz blata in strošek dela

Pri odvozu blata in strošku dela upoštevamo črpanje mulja iz usedalnika, košnja rastlin, čiščenje
MČN, odvoz blata (cca. 10 m3 na leto) in razni pregledi. Sem spadajo tudi vsa servisna in vzdrževalna
dela za RČN in SBR MČN. Stroški so prikazani v preglednici 42.
MČN

Ocena stroška dela in odvoz blata [€/leto]

SBR

3000

RČN

2500

Preglednica 42: Ocena stroškov dela in odvoz blata
-

Amortizacija

Predvidena je amortizacijska doba kanalizacijskega sistema 50 let in stopnja 0,02. Za amortizacijsko
dobo črpališč in MČN se izbere 30 let ter stopnjo 0,03 (Rakar, 1994). V spodnji preglednici 43 so
prikazani amortizacijski stroški.
Idejna
rešitev

KS [€]

Črpališče MČN [€]

Amortizacijska Amortizacijska Amortizacija

[€]

stopnja (50 let) stopnja (30 let) [€]
[€]

[€]

I/I

1.165.051,00 18.204,00

390.000,00

0,02

0,03

35.547,14

I/II

1.165.051,00 18.204,00

301.372,00

0,02

0,03

32.888,30

II/I

1.412.642,00 32.154,00

170.000,00

0,02

0,03

34.317,46
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II/II

1.412.642,00 32.154,00

161.000,00

0,02

0,03
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34.047,46

Preglednica 43: Amortizacijski stroški
-

Kanalizacijski sistem

Strošek vzdrževanja kanalizacijskih cevi se na podlagi velikosti naselja do 2000 PE izračuna tako, da
upoštevamo 1,1 delavca na 10 km kanalizacijske cevi. Minimalno plačo sem predvidel 790 € na
delavca (Rakar, 1994).
V preglednici 44 so prikazani vsi stroški obratovanja in vzdrževanja. Iz preglednice je razvidno, da
imamo veliko manj stroškov pri skupnih ČN. Najcenejša varianta glede na stroške je skupna RČN.
Varianta I/I

Cena [€]

Skupaj [€]

KS

6.051,37

Črpališče

1.051,61

RČN

87.500,00

Amortizacija

35.547,14

130.150,10

Varianta I/II

Cena [€]

Skupaj [€]

KS

6.051,37

Črpališče

1.051,61

SBR

121.485,90

Amortizacija

32.888,30

161.477,20

Varianta II/I

Cena [€]

Skupaj [€]

KS

8.633,24

Črpališče

8.713,79

RČN

17.500,00

Amortizacija

34.317,46

69.164,49

Varianta II/II

Cena [€]

Skupaj [€]

KS

8.633,24

Črpališče

8.713,79
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SBR

36.305,77

Amortizacija

34.047,46

87.700,26

Preglednica 44: Prikaz vseh stroškov obratovanja in vzdrževanja
10.1 Primerjava vseh stroškov in variant
Iz preglednice 45 lahko razberemo, da so investicijski stroški pri skupni MČN veliko večji v
primerjavi z gradnjo posameznih MČN. Vendar gledano dolgoročno (30 let), se stroškovno najbolj
izplača izgradnja skupnih MČN, predvsem skupne RČN.
Idejna

Investicijski

Investicijski

Letni

stroški Stroški

rešitev

stroški [€]

stroški [%]

obratovanja [€]

obratovanja

Skupni
po stroški po 30

30 letih [€]

letih [€]

I/I

1.573.255,00

28,72078

130.150,10

3.904.504,00

5.477.758,00

I/II

1.484.627,00

23,45774

161.477,20

4.844.316,00

6.328.943,00

II/I

1.614.796,00

43,7646

69.164,49

2.074.935,00

3.689.731,00

II/II

1.605.796,00

37,90112

87.700,26

2.631.008,00

4.236.804,00

Preglednica 45: Pregled vseh stroškov po 30 letih

Stroški po 30 letih
7000000
6000000

Cena [€]

5000000
I/I

4000000

I/II

3000000

II/I

2000000

II/II

1000000

0

Graf 3: Pregled stroškov po 30 letih

Variante
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Najugodnejša idejna rešitev je varianta II/I, kjer postavimo eno skupno RČN za vseh pet naselij, za njo
sledi idejna rešitev II/II, pri kateri uporabimo skupno MČN SBR. Zaradi velikih obratovalnih in
vzdrževalnih stroškov se varianti I/I (vsako naselje svojo RČN) in I/II (vsako naselje svojo SBR
MČN) cenovno ne izplačata.
11

ZAKLJUČEK

Južna naselja občine Pivka (Mala Pristava, Nadanje selo, Šmihel, Velika Pristava, Narin) nimajo
urejenega kanalizacijskega sistema. Trenutno se odpadna voda zbira v greznicah. V magistrskem delu
sem predstavil dve varianti idejnih rešitev izgradnje kanalizacijskega sistema. Pri vsaki varianti sta
predstavljeni možnosti uporabe dveh različnih čistilnih naprav. Za vse zasnovane variante sem zarisal
potek trase KS in izračunal stroškovno analizo.
Pri varianti I ima vsaka izmed vasi svojo malo čistilno napravo in sicer pri varianti I/I rastlinsko
čistilno napravo, pri varianti I/II pa SBR čistilno napravo. Oba tipa MČN sta predvidena na istih
lokacijah. Pri varianti II se odpadna voda vseh naselji obdela v skupni MČN – pri varianti II/I v RČN,
pri varianti II/II pa SBR MČN. Celoten sistem je pri varianti II povezan s štirimi gravitacijskimi vodi
in enim tlačnim vodom iz naselja Mala Pristava. Tako pri varianti II/I kot pri varianti II/II je lokacija
skupne MČN v bližini naselja Šmihel. Očiščena voda se iz MČN izceja kontrolirano na bližnje
travnike.
Izdelal sem hidravlično obremenitev kanalizacijskega omrežja, kjer sem dimenzioniral ločen KS s
pomočjo hidravličnega preračuna KS. Izračunal sem dnevni odtok za vsako naselje in preračunal
prevajanje KS na minimalni pretok in padec ter na maksimalni pretok in padec. V skladu s tehničnim
pravilnikom občine Pivka, sem zaradi nizkih pretokov odpadne vode izbral najmanjši možen profil
kanalizacijske cevi DN 200. Pravilnik tudi narekuje, da mora biti minimalna hitrost odpadne vode 0,4
m/s. Kljub temu, da je izbran najmanjši možen profil cevi, pa zaradi nizkih pretokov v vasi Velika
Pristava, minimalne hitrosti ni bilo mogoče zagotoviti. Zato sem v KS Velike Pristave vključil
prekucnik, ki s pomočjo padavinske vode dodatno izpira cevi. Zaradi enostavnega polaganja na terenu,
hitrega transporta in ekonomičnosti, sem za material kanalizacijskih cevi izbral PVC. Za PVC cevi je
značilno, da so lahke, imajo dolgo življenjsko dobo in gladko notranjost, ki dobro prevaja odplake.
Zaradi lastnosti terena je pri varianti I potrebna izgradnja črpališč v vaseh Mala Pristava in Velika
Pristava, pri varianti II pa izgradnja črpališča, ki prečrpava vodo iz naselja Mala Pristava. Upoštevajoč
tehnični pravilnik občine Pivka, sem izbral najmanjši premer tlačne cevi DN 80. Iz tehničnega
pravilnika določim tudi najnižjo hitrost in to je 0,7 m/s. Za odvajanje padavinske vode iz streh sem
načrtoval zbiralnike deževnice in ponikovalna polja. Ker je ta voda neonesnažena, jo lahko naprej
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uporabimo za pranje perila, splakovanje stranišč, zalivanje rastlin in pranje avtomobilov. Odvajanje
cestne padavinske vode je predvideno preko muld na urejene travnike, kjer ponikne. Tudi ta voda ni
toliko onesnažena, saj ceste niso prometno obremenjene in tako ponikovanje te vode ne povzroča
škode. Rešitve odvajanja padavinske vode niso vštete v stroškovno analizo.
Za vse zasnovane variante sem izdelal stroškovno analizo. Pri izbiri MČN sem upošteval projektno
populacijo, ki je za naselje Mala Pristava 83, Nadanje selo 180, Šmihel 140, Velika Pristava 69 in
Narin 284 prebivalcev. Za naselja Mala Pristava in Velika Pristava je izbrana MČN PE 100, za naselja
Šmihel in Nadanje selo MČN PE 200 ter za naselje Narin MČN PE 300. Pri varianti II je izbrana
skupna MČN PE 700. Pri podjetju Limnos d.o.o. sem izbral RČN, pri podjetju Zagožen d.o.o. SBR
MČN, pri podjetju Grundfos d.o.o. pa črpalke. Pri stroškovni analizi sem upošteval cene MČN in
črpalk, ki jih ponujajo omenjena podjetja.
S pomočjo stroškovnega preračuna sem ugotovil, da je varianta I, na račun visokih letnih stroškov
obratovanja in vzdrževanja, bistveno dražja od variante II in se zato cenovno ne izplača. Varianta II/I
je najbolj ugodna - tu se vsa naselja priključijo na skupno RČN. Investicijska cena SBR MČN je
nekoliko nižja od RČN, vendar pa so v nasprotju z RČN pri SBR MČN veliki stroški obratovanja.
RČN so v primerjavi s SBR MČN veliko dražje in zahtevajo večjo površino, a bolj ugodne za
vzdrževanje in obratovanje, saj namreč ne potrebujejo električnega napajanja. Edino, kar je potrebno
je košnja rastlin, ki se izvede enkrat letno. Stroški investicije, obratovanja in vzdrževanja pri varianti
II/I za 30 let skupno znašajo 3.689.731 €, od tega investicijski strošek predstavlja slabih 44 %. Pri
varianti II/II stroški celotne investicije, obratovanja in vzdrževanja za 30 let znašajo 4.236.804 €, od
tega investicijski strošek predstavlja slabih 38 %. Če primerjamo ti dve varianti, je največja razlika pri
letnem strošku obratovanja in vzdrževanja, ki je pri SBR MČN višji za približno 18.500 €. V 30 letih
znaša ta razlika 556.000 €.
Oba tipa malih čistilnih naprav, tako RČN kot SBR MČN, nudita kvalitetno čiščenje odpadnih vod.
Vendar pa je izgradnja RČN primernejša za obravnavana podeželska naselja južnega dela občine
Pivka. Tu so na voljo dovolj velike in cenovno ugodne površine, kar omili višji znesek investicijskih
stroškov, hkrati pa se neopazen videz RČN zlije z vaškim videzom naselja. Poleg tega so stroški
obratovanja in vzdrževanja RČN nižji v primerjavi s stroški pri SBR MČN. Tako je dolgoročno
najbolj optimalna idejna rešitev za obravnavana naselja varianta II/I.
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PRILOGE
Priloga A1: Popis del KS Mala Pristava
POPIS DEL KS MALA PRISTAVA

CENA [€]

A - PRIPRAVLJALNA DELA

4.156,52

B - ZEMELJSKA DELA

53.675,36

C - MONTAŽNA DELA

47.498,44

D - OSTALA DELA

8.169,37

SKUPAJ

113.499,69

A - PRIPRAVLJALNA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA CENA
NA

SKUPNA
CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Zakoličba komunalnih vodov

kpl

2

Zakoličba projektnih osi kanalov m

1,00

1.200,00

1.200,00

555,90

1,80

1.000,62

1,00

400,00

400,00

1,00

1.000,00

1.000,00

555,90

1,00

555,90

in jaškov. Merjenje količine
izkopa in polaganje cevi.
3

Izdelava elaborata zapore ceste kpl
in soglasja za potrebno zaporo.

4

Postavitev zavarovanja gradbišča kpl
s signalizacijo in sprotni nadzor
le te.

5

Vsa potreba dela za pripravo m
gradbišča. Ureditev gradbišča,
odstranjevanje ovir in vrnitev v
prvotno stanje.

SKUPAJ

4.156,52
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B - ZEMELJSKA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA CENA
NA

SKUPNA
CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Urez asfalta.

m1

833,85

3,10

2.584,94

2

Porušitev in odvoz asfalta.

m2

942,25

4,20

3.957,45

3

Izkop

60,87

3,00

182,61

560,89

3,80

2.131,39

701,11

5,50

3.856,13

140,22

12,50

1.752,79

v m3

753,12

8,60

6.476,81

odvečnega m3

753,12

1,50

1.129,68

m3

277,95

26,00

7.226,70

izkopanim m3

649,11

4,00

2.596,44

431,52

35,00

15.103,11

humusa

s

pomočjo m3

mehanizacije globine 0,2 m.
4

Izkop III. Kategorije, nad 2m širine m3
ter do 2 m globine.

5

Izkop IV. Kategorije, nad 2m širine m3
ter do 2 m globine.

6

Izkop V. Kategorije, nad 2m širine m3
ter do 2 m globine.

7

Odvoz

odvečnega

materiala

bližnjo deponijo.
8

Stroški

deponiranja

materiala in raztros.
9

Dobava in zasipavanje jarkov s
peskom do 20 mm do višine 30 cm
nad temenom cevi.

10

Zasipavanje

z

materialom do 60 mm in utrjevanje
le tega.
11

Obnova poškodovanih cest (asfalt 4 m3
cm, bitudrobir 4 cm in tampon 40
cm) ter izdelava muld
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12

Obnova

zelenic

z

minimalno m3

57,26

5,20

297,74

1,00

1.500,00

1.500,00

globino humusa 15 cm in posaditev
trave.
13

Vsa dodatna dela pri križanjih ter kpl
nadzor upravljavcev.

SKUPAJ
14

48.795,78
Nepredvidena dela (10%)

4.879,58

SKUPAJ

53.675,36

C - MONTAŽNA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA CENA
NA

SKUPNA
CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Vgradnja cevi DN 200 togosti SN4 m

555,90

16,00

8.894,40

131,40

55,00

7.227,00

ter kos

27,00

35,00

945,00

(podlaga, kos

21,00

980,00

20.580,00

in postavitev posteljice 10 cm
2

Izdelava tlačnega kanala cevi PE m1
DN 80/12,5 z morebitnim dodatnim
izkopom, odsip in zasip.

3

Hišni

priključki

DN

150

povezava v jaške.
4

Dobava

in

vgradnja

dodatna dela in zasutje z gramozom
je tudi všteto) jaškov PEHD DN
800 na kanalu DN 200 do globine 3
m.
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5

Dobava in vgraditev pokrov na cesti kos

21,00

230,00

4.830,00

4,00

176,00

704,00

razreda D (400 kN) DN 600 iz
nodularne litine s protihrupnim
vložkom. Vštet tudi betonski okvir.
6

Podvrtanje pod cesto z nabavo m1
zaščite in uvlačenjem cevi.

SKUPAJ
7

43.180,40
Nepredvidena dela (10 %)

4.318,04

SKUPAJ

47.498,44

D - OSTALA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA CENA
NA

SKUPNA
CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Geodetski načrt in PID

m

2

Strojno čiščenje in snemanje cevi po m1

555,90

4,00

2.223,60

555,90

5,50

3.057,45

zaključnih delih.
3

Čiščenje terena po gradnji

kpl

1,00

200,00

200,00

4

Preizkus vodotesnosti cevi

m1

555,90

3,50

1.945,65

SKUPAJ
5

7.426,70
Nepredvidena dela (10 %)

SKUPAJ
Nekateri popisi del in cene so pridobljene iz magistrskega dela Nika Janeša (Janeš, 2017).

742,67
8.169,37
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Priloga A2: Popis del KS Nadanje selo
POPIS DEL KS NADANJE SELO

CENA [€]

A - PRIPRAVLJALNA DELA

7.073,28

B - ZEMELJSKA DELA

151.165,58

C - MONTAŽNA DELA

103.155,36

D - OSTALA DELA

23.065,68

SKUPAJ

284.459,90

A - PRIPRAVLJALNA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA CENA
NA

SKUPNA
CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Zakoličba komunalnih vodov

kpl

2

Zakoličba projektnih osi kanalov in m

1,00

1.200,00

1.200,00

1.597,60

1,80

2.875,68

1,00

400,00

400,00

1,00

1.000,00

1.000,00

1.597,60

1,00

1.597,60

jaškov. Merjenje količine izkopa in
polaganje cevi.
3

Izdelava elaborata zapore ceste in kpl
soglasja za potrebno zaporo.

4

Postavitev zavarovanja gradbišča s kpl
signalizacijo in sprotni nadzor le te.

5

Vsa potreba dela za pripravo gradbišča. m
Ureditev gradbišča, odstranjevanje ovir
in vrnitev v prvotno stanje.

SKUPAJ

B - ZEMELJSKA DELA

7.073,28
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ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA

SKUPNA

NA

CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Urez asfalta.

m

2.396,40

3,10

7.428,84

2

Porušitev in odvoz asfalta.

m2

2.707,93

4,20

11.373,31

3

Izkop

174,94

3,00

524,81

1.611,94

3,80

6.125,39

2.014,93

5,50

11.082,12

402,99

12,50

5.037,33

2.164,38

8,60

18.613,70

2.164,38

1,50

3.246,58

798,80

26,00

20.768,80

1.865,48

4,00

7.461,91

1.240,14

35,00

43.404,80

164,55

5,20

855,67

humusa

s

pomočjo m3

mehanizacije globine 0,2 m.
4

Izkop III. Kategorije, nad 2m širine m3
ter do 2 m globine.

5

Izkop IV. Kategorije, nad 2m širine m3
ter do 2 m globine.

6

Izkop V. Kategorije, nad 2m širine m3
ter do 2 m globine.

7

Odvoz odvečnega materiala v bližnjo m3
deponijo.

8

Stroški

deponiranja

odvečnega m3

materiala in raztros.
9

Dobava in zasipavanje jarkov s m3
peskom do 20 mm do višine 30 cm
nad temenom cevi.

10

Zasipavanje z izkopanim materialom m3
do 60 mm in utrjevanje le tega.

11

Obnova poškodovanih cest (asfalt 4 m3
cm, bitudrobir 4 cm in tampon 40
cm) ter izdelava muld.

12

Obnova zelenic z minimalno globino m3
humusa 15 cm in posaditev trave.
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13

Vsa dodatna dela pri križanjih ter kpl

1,00

1.500,00

1.500,00

nadzor upravljavcev.
SKUPAJ
14

137.423,26
Nepredvidena dela (10%)

13.742,33

SKUPAJ

151.165,58

C - MONTAŽNA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA CENA
NA

SKUPNA
CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Vgradnja cevi DN 200 togosti SN4 in m1

1.597,60

16,00

25.561,60

0,00

55,00

0,00

52,00

35,00

1.820,00

54,00

980,00

52.920,00

54,00

230,00

12.420,00

6,00

176,00

1.056,00

postavitev posteljice 10 cm
2

Izdelava tlačnega kanala cevi PE DN m1
80/12,5

z

morebitnim

dodatnim

izkopom, odsip in zasip.
3

Hišni priključki DN 150 ter povezava kos
v jaške.

4

Dobava

in

vgradnja

(podlaga, kos

dodatna dela in zasutje z gramozom
je tudi všteto) jaškov PEHD DN 800
na kanalu DN 200 do globine 3 m.
5

Dobava in vgraditev pokrov na cesti kos
razreda D (400 kN) DN 600 iz
nodularne

litine

s

protihrupnim

vložkom. Vštet tudi betonski okvir.
6

Podvrtanje pod cesto z nabavo zaščite m1
in uvlačenjem cevi.
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SKUPAJ
7

93.777,60
Nepredvidena dela (10 %)

9.377,76

SKUPAJ

103.155,36

D - OSTALA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA

SKUPNA

NA

CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Geodetski načrt in PID

m1

1.597,60

4,00

6.390,40

2

Strojno čiščenje in snemanje cevi po m1

1.597,60

5,50

8.786,80

zaključnih delih.
3

Čiščenje terena po gradnji

kpl

1,00

200,00

200,00

4

Preizkus vodotesnosti cevi

m1

1.597,60

3,50

5.591,60

SKUPAJ
5

20.968,80
Nepredvidena dela (10 %)

SKUPAJ
Nekateri popisi del in cene so pridobljene iz magistrskega dela Nika Janeša (Janeš, 2017).

2.096,88
23.065,68
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Priloga A3: Popis del KS Šmihel
POPIS DEL KS ŠMIHEL

CENA [€]

A - PRIPRAVLJALNA DELA

5.794,52

B - ZEMELJSKA DELA

108.424,12

C - MONTAŽNA DELA

81.771,14

D - OSTALA DELA

16.534,87

SKUPAJ

212.524,65

A - PRIPRAVLJALNA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA CENA
NA

SKUPNA
CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Zakoličba komunalnih vodov

kpl

2

Zakoličba projektnih osi kanalov in m

1,00

1.200,00

1.200,00

1.140,90

1,80

2.053,62

1,00

400,00

400,00

1,00

1.000,00

1.000,00

1.140,90

1,00

1.140,90

jaškov. Merjenje količine izkopa in
polaganje cevi.
3

Izdelava elaborata zapore ceste in kpl
soglasja za potrebno zaporo.

4

Postavitev zavarovanja gradbišča s kpl
signalizacijo in sprotni nadzor le te.

5

Vsa

potreba

gradbišča.

dela
Ureditev

za

pripravo m
gradbišča,

odstranjevanje ovir in vrnitev v
prvotno stanje.
SKUPAJ

B - ZEMELJSKA DELA

5.794,52
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ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA CENA
NA

SKUPNA
CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Urez asfalta.

m1

1.711,35

3,10

5.305,19

2

Porušitev in odvoz asfalta.

m2

1.933,83

4,20

8.122,07

3

Izkop

124,93

3,00

374,79

1.151,14

3,80

4.374,35

1.438,93

5,50

7.914,11

287,79

12,50

3.597,32

1.545,66

8,60

13.292,67

1.545,66

1,50

2.318,49

570,45

26,00

14.831,70

1.332,20

4,00

5.328,80

885,62

35,00

30.996,83

117,51

5,20

611,07

humusa

s

pomočjo m3

mehanizacije globine 0,2 m.
4

Izkop III. Kategorije, nad 2m širine m3
ter do 2 m globine.

5

Izkop IV. Kategorije, nad 2m širine m3
ter do 2 m globine.

6

Izkop V. Kategorije, nad 2m širine ter m3
do 2 m globine.

7

Odvoz odvečnega materiala v bližnjo m3
deponijo.

8

Stroški

deponiranja

odvečnega m3

materiala in raztros.
9

Dobava in zasipavanje jarkov s m3
peskom do 20 mm do višine 30 cm
nad temenom cevi.

10

Zasipavanje z izkopanim materialom m3
do 60 mm in utrjevanje le tega.

11

Obnova poškodovanih cest (asfalt 4 m3
cm, bitudrobir 4 cm in tampon 40 cm)
ter izdelava muld

12

Obnova zelenic z minimalno globino m3
humusa 15 cm in posaditev trave.
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13

Vsa dodatna dela pri križanjih ter kpl

1,00

1.500,00

1.500,00

nadzor upravljavcev.
SKUPAJ
14

98.567,38
Nepredvidena dela (10%)

9.856,74

SKUPAJ

108.424,12

C - MONTAŽNA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA

SKUPNA

NA

CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Vgradnja cevi DN 200 togosti SN4 in m1

1.140,90

16,00

18.254,40

0,00

55,00

0,00

41,00

35,00

1.435,00

44,00

980,00

43.120,00

44,00

230,00

10.120,00

8,00

176,00

1.408,00

postavitev posteljice 10 cm
2

Izdelava tlačnega kanala cevi PE DN m1
80/12,5

z

morebitnim

dodatnim

izkopom, odsip in zasip.
3

Hišni priključki DN 150 ter povezava kos
v jaške.

4

Dobava

in

vgradnja

(podlaga, kos

dodatna dela in zasutje z gramozom
je tudi všteto) jaškov PEHD DN 800
na kanalu DN 200 do globine 3 m.
5

Dobava in vgraditev pokrov na cesti kos
razreda D (400 kN) DN 600 iz
nodularne

litine

s

protihrupnim

vložkom. Vštet tudi betonski okvir.
6

Podvrtanje pod cesto z nabavo zaščite m1
in uvlačenjem cevi.
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SKUPAJ
7

74.337,40
Nepredvidena dela (10 %)

7.433,74

SKUPAJ

81.771,14

D - OSTALA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA

SKUPNA

NA

CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Geodetski načrt in PID

m1

1.140,90

4,00

4.563,60

2

Strojno čiščenje in snemanje cevi po m1

1.140,90

5,50

6.274,95

zaključnih delih.
3

Čiščenje terena po gradnji

kpl

1,00

200,00

200,00

4

Preizkus vodotesnosti cevi

m1

1.140,90

3,50

3.993,15

SKUPAJ
5

15.031,70
Nepredvidena dela (10 %)

SKUPAJ
Nekateri popisi del in cene so pridobljene iz magistrskega dela Nika Janeša (Janeš, 2017).

1.503,17
16.534,87
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Priloga A4: Popis del KS Velika Pristava
POPIS DEL KS VELIKA PRISTAVA

CENA [€]

A - PRIPRAVLJALNA DELA

4.733,04

B - ZEMELJSKA DELA

72.945,05

C - MONTAŽNA DELA

57.375,23

D - OSTALA DELA

11.113,74

SKUPAJ

146.167,06

A - PRIPRAVLJALNA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA CENA
NA

SKUPNA
CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Zakoličba komunalnih vodov

kpl

2

Zakoličba projektnih osi kanalov in m

1,00

1.200.00

1.200,00

761,80

1,80

1.371,24

1,00

400,00

400,00

1,00

1.000,00

1.000,00

761,80

1,00

761,80

jaškov. Merjenje količine izkopa in
polaganje cevi.
3

Izdelava elaborata zapore ceste in kpl
soglasja za potrebno zaporo.

4

Postavitev zavarovanja gradbišča s kpl
signalizacijo in sprotni nadzor le te.

5

Vsa

potreba

gradbišča.

dela
Ureditev

za

pripravo m
gradbišča,

odstranjevanje ovir in vrnitev v
prvotno stanje.
SKUPAJ

B - ZEMELJSKA DELA

4.733,04
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ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA

SKUPNA

NA

CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Urez asfalta.

m1

1.142,70

3,10

3.542,37

2

Porušitev in odvoz asfalta.

m2

1.291,25

4,20

5.423,25

3

Izkop

83,42

3,00

250,25

768,64

3,80

2.920,83

960,80

5,50

5.284,40

192,16

12,50

2.402,00

1.032,07

8,60

8.875,76

1.032,07

1,50

1.548,10

380,90

26,00

9.903,40

889,53

4,00

3.558,14

591,35

35,00

20.697,15

78,47

5,20

408,02

humusa

s

pomočjo m3

mehanizacije globine 0,2 m.
4

Izkop III. Kategorije, nad 2m širine m3
ter do 2 m globine.

5

Izkop IV. Kategorije, nad 2m širine m3
ter do 2 m globine.

6

Izkop V. Kategorije, nad 2m širine ter m3
do 2 m globine.

7

Odvoz odvečnega materiala v bližnjo m3
deponijo.

8

Stroški

deponiranja

odvečnega m3

materiala in raztros.
9

Dobava in zasipavanje jarkov s m3
peskom do 20 mm do višine 30 cm
nad temenom cevi.

10

Zasipavanje z izkopanim materialom m3
do 60 mm in utrjevanje le tega.

11

Obnova poškodovanih cest (asfalt 4 m3
cm, bitudrobir 4 cm in tampon 40 cm)
ter izdelava muld

12

Obnova zelenic z minimalno globino m3
humusa 15 cm in posaditev trave.
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13

Vsa dodatna dela pri križanjih ter kpl

1,00

1.500,00

1.500,00

nadzor upravljavcev.
SKUPAJ
14

66.313,68
Nepredvidena dela (10%)

6.631,37

SKUPAJ

72.945,05

C - MONTAŽNA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA

SKUPNA

NA

CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Vgradnja cevi DN 200 togosti SN4 in m1

761,80

16,00

12.188,80

54,90

55,00

3.019,50

23,00

35,00

805,00

29,00

980,00

28.420,00

29,00

230,00

6.670,00

6,00

176,00

1.056,00

postavitev posteljice 10 cm
2

Izdelava tlačnega kanala cevi PE DN m1
80/12,5

z

morebitnim

dodatnim

izkopom, odsip in zasip.
3

Hišni priključki DN 150 ter povezava kos
v jaške.

4

Dobava

in

vgradnja

(podlaga, kos

dodatna dela in zasutje z gramozom
je tudi všteto) jaškov PEHD DN 800
na kanalu DN 200 do globine 3 m.
5

Dobava in vgraditev pokrov na cesti kos
razreda D (400 kN) DN 600 iz
nodularne

litine

s

protihrupnim

vložkom. Vštet tudi betonski okvir.
6

Podvrtanje pod cesto z nabavo zaščite m1
in uvlačenjem cevi.
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SKUPAJ
7

52.159,30
Nepredvidena dela (10 %)

5.215,93

SKUPAJ

57.375,23

D - OSTALA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA

CENA

SKUPNA

NA

CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Geodetski načrt in PID

m1

761,80

4,00

3.047,20

2

Strojno čiščenje in snemanje cevi po m1

761,80

5,50

4.189,90

zaključnih delih.
3

Čiščenje terena po gradnji

kpl

1,00

200,00

200,00

4

Preizkus vodotesnosti cevi

m1

761,80

3,50

2.666,30

SKUPAJ
5

10.103,40
Nepredvidena dela (10 %)

SKUPAJ
Nekateri popisi del in cene so pridobljene iz magistrskega dela Nika Janeša (Janeš, 2017).

1.010,34
11.113,74
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Priloga A5: Popis del KS Narin
POPIS DEL KS NARIN

CENA [€]

A - PRIPRAVLJALNA DELA

9.047,56

B - ZEMELJSKA DELA

217.154,22

C - MONTAŽNA DELA

149.049,12

D - OSTALA DELA

33.148,61

SKUPAJ

408.399,51

A - PRIPRAVLJALNA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA CENA
NA

SKUPNA
CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Zakoličba komunalnih vodov

kpl

2

Zakoličba projektnih osi kanalov in m

1,00

1.200,00

1.200,00

2.302,70

1,80

4.144,86

1,00

400,00

400,00

1,00

1.000,00

1.000,00

2.302,70

1,00

2.302,70

jaškov. Merjenje količine izkopa in
polaganje cevi.
3

Izdelava elaborata zapore ceste in kpl
soglasja za potrebno zaporo.

4

Postavitev zavarovanja gradbišča s kpl
signalizacijo in sprotni nadzor le te.

5

Vsa

potreba

gradbišča.

dela
Ureditev

za

pripravo m
gradbišča,

odstranjevanje ovir in vrnitev v
prvotno stanje.
SKUPAJ

B - ZEMELJSKA DELA

9.047,56
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ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA CENA
NA

SKUPNA
CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Urez asfalta.

m1

3.454,05

3,10

10.707,56

2

Porušitev in odvoz asfalta.

m2

3.903,08

4,20

16.392,92

3

Izkop

252,15

3,00

756,44

2.323,38

3,80

8.828,83

2.904,22

5,50

15.973,21

580,84

12,50

7.260,55

3.119,63

8,60

26.828,85

odvečnega m3

3.119,63

1,50

4.679,45

Dobava in zasipavanje jarkov s m3

1.151,35

26,00

29.935,10

2.688,81

4,00

10.755,22

1.787,47

35,00

62.561,48

237,18

5,20

1.233,33

humusa

s

pomočjo m3

mehanizacije globine 0,2 m.
4

Izkop III. Kategorije, nad 2m širine m3
ter do 2 m globine.

5

Izkop IV. Kategorije, nad 2m širine m3
ter do 2 m globine.

6

Izkop V. Kategorije, nad 2m širine ter m3
do 2 m globine.

7

Odvoz odvečnega materiala v bližnjo m3
deponijo.

8

Stroški

deponiranja

materiala in raztros.
9

peskom do 20 mm do višine 30 cm
nad temenom cevi.
10

Zasipavanje z izkopanim materialom m3
do 60 mm in utrjevanje le tega.

11

Obnova poškodovanih cest (asfalt 4 m3
cm, bitudrobir 4 cm in tampon 40 cm)
ter izdelava muld

12

Obnova zelenic z minimalno globino m3
humusa 15 cm in posaditev trave.
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13

Vsa dodatna dela pri križanjih ter kpl

1,00

1.500,00

1.500,00

nadzor upravljavcev.
SKUPAJ
14

197.412,92
Nepredvidena dela (10%)

19.741,29

SKUPAJ

217.154,22

C - MONTAŽNA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA CENA NA SKUPNA
ENOTO

CENA [€]

[€]
1

Vgradnja cevi DN 200 togosti SN4 in m1

2.302,70

16,00

36.843,20

0,00

55,00

0,00

92,00

35,00

3.220,00

78,00

980,00

76.440,00

78,00

230,00

17.940,00

6,00

176,00

1.056,00

postavitev posteljice 10 cm

2

Izdelava tlačnega kanala cevi PE DN m1
80/12,5

z

morebitnim

dodatnim

izkopom, odsip in zasip.
3

Hišni priključki DN 150 ter povezava kos
v jaške.

4

Dobava

in

vgradnja

(podlaga, kos

dodatna dela in zasutje z gramozom
je tudi všteto) jaškov PEHD DN 800
na kanalu DN 200 do globine 3 m.
5

Dobava in vgraditev pokrov na cesti kos
razreda D (400 kN) DN 600 iz
nodularne

litine

s

protihrupnim

vložkom. Vštet tudi betonski okvir.
6

Podvrtanje pod cesto z nabavo zaščite m1
in uvlačenjem cevi.
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SKUPAJ
7

135.499,20
Nepredvidena dela (10 %)

13.549,92

SKUPAJ

149.049,12

D - OSTALA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA CENA
NA

SKUPNA
CENA [€]

ENOTO
[€]
1

Geodetski načrt in PID

m1

2.302,70

4,00

9.210,80

2

Strojno čiščenje in snemanje cevi po m1

2.302,70

5,50

12.664,85

zaključnih delih.
3

Čiščenje terena po gradnji

kpl

1,00

200,00

200,00

4

Preizkus vodotesnosti cevi

m1

2.302,70

3,50

8.059,45

SKUPAJ
5

30.135,10
Nepredvidena dela (10 %)

SKUPAJ
Nekateri popisi del in cene so pridobljene iz magistrskega dela Nika Janeša (Janeš, 2017).

3.013,51
33.148,61
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Priloga A6: Popis del KS Skupna
POPIS DEL KS SKUPNA

CENA [€]

A - PRIPRAVLJALNA DELA

25.780,92

B - ZEMELJSKA DELA

663.140,66

C - MONTAŽNA DELA

605.112,09

D - OSTALA DELA

118.608,27

SKUPAJ

1.412.641,94

A - PRIPRAVLJALNA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA CENA NA
ENOTO [€]

SKUPNA
CENA
[€]

1

Zakoličba komunalnih vodov

kpl

2

Zakoličba projektnih osi kanalov m

1,00

1.200,00

1.200,00

8.278,90

1,80

14.902,02

1,00

400,00

400,00

1,00

1.000,00

1.000,00

8.278,90

1,00

8.278,90

in jaškov. Merjenje količine
izkopa in polaganje cevi.
3

Izdelava elaborata zapore ceste kpl
in soglasja za potrebno zaporo.

4

Postavitev
gradbišča

zavarovanja kpl
s

signalizacijo

in

sprotni nadzor le te.
5

Vsa potreba dela za pripravo m
gradbišča. Ureditev gradbišča,
odstranjevanje ovir in vrnitev v
prvotno stanje.

SKUPAJ

B - ZEMELJSKA DELA

25.780,92
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ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA KOLIČINA CENA NA ENOTO SKUPNA

1

Urez asfalta.

2

Porušitev in odvoz asfalta.

3

Izkop

8.704,50

3,10

26.983,95

m2

9.836,09

4,20

41.311,56

m3

1.719,87

3,00

5.159,62

m3

8.190,38

3,80

31.123,46

m3

10.237,98

5,50

56.308,89

m3

2.047,60

12,50

25.594,95

m3

9.716,47

8,60

83.561,63

m3

9.716,47

1,50

14.574,70

peskom do 20 mm do višine 30 m3

4.139,45

26,00

107.625,70

10.759,49

4,00

43.037,97

4.504,58

35,00

157.660,26

1.617,78

5,20

8.412,45

humusa

s

pomočjo

Izkop III. Kategorije, nad 2m
širine ter do 2 m globine.

5

Izkop IV. Kategorije, nad 2m
širine ter do 2 m globine.

6

Izkop V. Kategorije, nad 2m
širine ter do 2 m globine.

7

Odvoz odvečnega materiala v
bližnjo deponijo.

8

Stroški deponiranja odvečnega
materiala in raztros.

9

CENA [€]

m1

mehanizacije globine 0,2 m.
4

[€]

Dobava in zasipavanje jarkov s
cm nad temenom cevi.

10

Zasipavanje
materialom

z
do

izkopanim
60

mm

in m3

utrjevanje le tega.
11

Obnova poškodovanih cest (asfalt
4 cm, bitudrobir 4 cm in tampon m3
40 cm) ter izdelava muld.

12

Obnova zelenic z minimalno
globino

humusa

posaditev trave.

15

cm

in m3
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13

Vsa dodatna dela pri križanjih ter
nadzor upravljavcev.

kpl

1,00

1.500,00

SKUPAJ
14

1.500,00
602.855,15

Nepredvidena dela (10%)

60.285,51

SKUPAJ

663.140,66

C - MONTAŽNA DELA
ŠT.

OPIS POSTAVKE

ENOTA

KOLIČINA CENA NA

SKUPNA

ENOTO [€] CENA [€]

Vgradnja cevi DN 200 togosti SN4 in
1

m1

8.278,90

16,00

132.462,40

dodatnim m1

1.352,70

55,00

74.398,50

kos

235,00

35,00

8.225,00

kos

276,00

980,00

270.480,00

kos

276,00

230,00

63.480,00

m1

6,00

176,00

1.056,00

postavitev posteljice 10 cm
Izdelava tlačnega kanala cevi PE DN

2

80/12,5

z

morebitnim

izkopom, odsip in zasip.
3

Hišni priključki DN 150 ter povezava v
jaške.
Dobava in vgradnja (podlaga, dodatna

4

dela in zasutje z gramozom je tudi
všteto) jaškov PEHD DN 800 na
kanalu DN 200 do globine 3 m.
Dobava in vgraditev pokrov na cesti

5

razreda D (400 kN) DN 600 iz
nodularne

litine

s

protihrupnim

vložkom. Vštet tudi betonski okvir.
Podvrtanje pod cesto z nabavo zaščite
6

SKUPAJ

in uvlačenjem cevi.

550.101,90
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7

Nepredvidena dela (10 %)

55.010,19

SKUPAJ

605.112,09

D - OSTALA DELA
ŠT.

1
2

OPIS POSTAVKE

Geodetski načrt in PID
Strojno čiščenje in snemanje cevi po
zaključnih delih.

ENOTA

KOLIČINA CENA NA

SKUPNA

ENOTO [€]

CENA [€]

m1

8.278,90

4,00

33.115,60

m1

8.278,90

5,50

45.533,95

3

Čiščenje terena po gradnji

kpl

1,00

200,00

200,00

4

Preizkus vodotesnosti cevi

m1

8.278,90

3,50

28.976,15

SKUPAJ
5

107.825,70
Nepredvidena dela (10 %)

SKUPAJ
Nekateri popisi del in cene so pridobljene iz magistrskega dela Nika Janeša (Janeš, 2017).

10.782,57
118.608,27
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Priloga B1: Črpalka Grundfos SL1.50.65.09.2.50B
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Priloga B2: Črpalka Grundfos SLV.80.80.110.2.51D.C
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