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1

1

UVOD

Voda je vir življenja. Za preživetje jo potrebujejo vsa živa bitja. Kljub njeni pomembnosti za
življenje, jo človek le v manjši količini uporablja kot živilo. Uporablja jo v vsakdanjem življenju,
tako v gospodinjstvih kot tudi v proizvodnih dejavnostih. Predvsem zaradi vse večje porabe
vode v raznorazne namene, je pomembno, da se z njo ravna čimbolj odgovorno in trajnostno.
Le tako bo lahko vedno služila svojemu prvotnemu namenu kot vir življenja.
Posledica vse večje porabe vode pa so vse večje količine odpadne vode, ki nastajajo po njeni
uporabi. Iz tega razloga je pomembno skrbeti za ustrezno odvajanje in čiščenje le te. To se
zagotovi s kanalizacijskimi sistemi, v katerih se odpadna voda zbira in nato odvaja do čistilne
naprave, ki se nahaja na koncu sistema. Izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilno napravo
je ključnega pomena pri varovanju voda.
Pomembno vlogo pri ureditvi odvajanja in čiščenja odpadne vode ima zakonodaja. Zakonski
predpisi na tem področju imajo nove smernice in zahteve. Posebej so obravnavana manjša
razpršena naselja, v katerih je potrebno zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadne
vode. Za ureditev so predpisani tudi roki. Na obravnavanem območju odvajanje in čiščenje
odpadne vode še ni urejeno, območje pa je v zakonskih predpisih uvrščeno med prednostna
območja.
Obravnavano območje obsega naselja v bližini vodnega vira Dobličica, kar je še dodaten
razlog za ureditev. Gre za naselja Grič pri Dobličah, Dobliče, Blatnik pri Črnomlju in Jernejo
vas. Naselja se delno nahajajo na vodovarstvenem območju izvira reke Dobličice, ki
predstavlja glavni vodni vir za oskrbo s pitno vodo v občini Črnomelj.
1.1

Namen magistrskega dela

Namen magistrskega dela je predlagati tehnološko in investicijsko najustreznejšo idejno
rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij v bližini vodnega vira Dobličica. Gre za
glavni in najizdatnejši vodni vir v občini Črnomelj, ki se uporablja za oskrbo največjega dela
prebivalstva občine. V magistrskem delu je izdelanih več variant idejnih rešitev, ki so med
seboj tehnološko in investicijsko primerjane. Na podlagi primerjav pa je izbrana najustreznejša.
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ZAKONODAJA

V tem poglavju je predstavljena zakonodaja na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode.
Glavni cilj predpisov na tem področju je varstvo okolja pred škodljivimi vplivi odvajanja odpadne
vode. Osnovni in temeljni predpisi so direktive sprejete s strani Evropske unije. Na osnovi teh
je prilagojena slovenska zakonodaja, podrobneje pa posamezna območja obravnavajo
zakonski predpisi, ki so sprejeti na občinskem nivoju.
2.1

Zakonodaja Evropske unije

DIREKTIVA SVETA z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode
(91/271/EGS)
Na evropski ravni področje odvajanja in čiščenja odpadne vode ureja Direktiva Sveta z dne
21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS). Direktiva obsega zbiranje,
čiščenje in odvajanje komunalne odpadne vode ter čiščenje in odvajanje odpadne vode iz
določenih industrijskih sektorjev. Cilj direktive je varstvo okolja pred škodljivimi vplivi odvajanja
odpadne vode [1].
2.2

Zakonodaja Republike Slovenije

Republika Slovenija nacionalno zakonodajo usklajuje z zakonodajo Evropske unije. Področje
odvajanja in čiščenja odpadne vode urejajo zakoni in uredbe, ki so prikazani spodaj.
Zakon o vodah (ZV-1), Uradni list RS, št. 67/2002, 57/2008, 57/2012, 100/2013, 40/2014 in
56/2015
Zakon o vodah ureja upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči. Upravljanje z
vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči obsega varstvo, urejanje in odločanje o rabi voda.
Prav tako ureja tudi javno dobro in javne službe na področju voda, vodne objekte in naprave
ter druga vprašanja, povezana z vodami [2].
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Uradni list RS, št. 39/2006, 70/2008, 108/2009, 48/2012,
57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015 in 30/2016
Zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot pogoj za trajnostni razvoj. V njem so
predstavljeni cilji varstva okolja in kaj je potrebno za doseganje teh ciljev. Prav tako 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 vprašanja povezana z varstvom okolja [3].
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Po Zakonu o varstvu okolja je namen varstva okolja spodbujanje in usmerjanje takšnega
družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost
njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti [3].
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo, Uradni list RS, št. 64/2012, 64/2014 in 98/2015
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 [4]:


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,



pogoje za odvajanje odpadnih voda in



obveznosti investitorjev in upravljavcev naprav, ki se nanašajo na pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja in obratovanje naprav.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uradni list RS, št. 98/2015 in
76/2017
Uredba ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in malih
komunalnih čistilnih naprav ter vsebino operativnega programa odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode [5].
Določa tudi 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 [5].
Prav tako določa tudi vrste nalog, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne
službe ter standarde in normative za njeno izvajanje [5].
Za vprašanja, ki se nanašajo na emisijo snovi pri odvajanju komunalne in padavinske odpadne
vode in niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja Uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo [5].
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Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, Uradni list RS,
št. 94/2014 in 98/2015
Pravilnik določa parametre, vrste in obseg prvih meritev in obratovalnega monitoringa
odpadnih voda. Prav tako določa metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev,
metodologijo merjenja pretoka, vrednotenje, vsebino poročila o opravljenih prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu. V njem sta podana tudi način in oblika sporočanja podatkov o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda [6].
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, Uradni list RS, št.
47/2005
Uredba v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja okolja zaradi odvajanja padavinske vode, ki
nastaja na območju javnih cest, določa [7]:


ukrepe zmanjševanja emisije snovi z odvajanjem padavinske odpadne vode,



mejne vrednosti emisije snovi v vode in v javno kanalizacijo za padavinsko odpadno
vodo, ki se odvaja s cestišča javne ceste, in



vrednotenje in merjenje emisije snovi.

Posamezna vprašanja v zvezi z odvajanjem padavinske vode, ki niso urejena s to uredbo, so
urejena z določbami predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo [7].
Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin
Črnomelj, Metlika in Semič, Uradni list RS, št. 53/2016
Uredba določa vodovarstveno območje za vodna telesa vodonosnikov, ki se uporabljajo za
oskrbo prebivalstva s pitno vodo za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič. Znotraj
vodovarstvenih območij so določena notranja območja in vodovarstveni režim [8].
V uredbi so obravnavani ukrepi, prepovedi in omejitve za rabo vode in za gradnjo ter prepovedi
v zvezi z ravnanjem z zemljišči in gozdom. Uredba ima tri priloge. Prva vsebuje seznam
zemljiških parcel, ki tvorijo obodno mejo vodovarstvenih območij, v drugi so navedeni pogoji
za gradnjo in izvajanje gradbenih del, tretja pa vsebuje seznam zajetij [8].
2.3

Zakonodaja na občinskem nivoju

Na občinskem nivoju veljata Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode v Občini Črnomelj in Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji.
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Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini
Črnomelj, Uradni list RS, št. 1/2014
Odlok ureja način izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Črnomelj, in sicer tako, da
določa [9]:


organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja gospodarske javne službe,



obvezne storitve in naloge javne službe,



vrsto in obseg objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,



pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,



pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov javne službe,



vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo prostorsko razporeditev,



vire financiranja javne službe, osnove za oblikovanje cen in obračun storitev,



druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.

V odloku je prav tako določeno, da vrste nalog in ukrepe, ki se izvajajo v okviru opravljanja
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe in standarde komunalne opremljenosti,
določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list
RS, št. 88/11).
Namen odloka je [9]:


zagotavljanje izvajanja javne službe,



uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja in posebej na varovanje voda,



smotrno planiranje, gradnja in uporaba javne kanalizacije,



zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe, virov financiranja in nadzora izvajanja
javne službe,



varovanje okolja.

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji, Uradni list RS, št. 75/2010
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji podrobneje ureja tehnične normative in postopke pri
odvajanju in čiščenju odpadne vode na območju občine Črnomelj. Upoštevati ga morajo vsi
sodelujoči pri projektiranju, gradnji, komunalnem opremljanju in upravnem postopku ter
izvajalec javne službe in uporabniki javne kanalizacije [10].
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Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj, Uradni list RS, št. 82/2011
Občinski prostorski načrt Občine Črnomelj (OPN) vsebuje strateški in izvedbeni del. Strateški
del OPN ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in
varstvenih zahtev določa [11]:
– izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
– usmeritve za razvoj prostorskih ureditev,
– območja naselij, vključno z območji razpršene poselitve, ki so z njimi prostorsko povezani,
– območja razpršene poselitve.
V izvedbenem delu OPN določa [11]:
– območja namenske rabe prostora,
– prostorske izvedbene pogoje,
– območja, za katere se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
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ODVAJANJE ODPADNIH VODA

3.1

Vrste in lastnosti odpadnih voda

Odpadna voda je voda onesnažena s fekalijami in/ali drugimi onesnaževali. Zaradi
onesnaženosti jo je pred odvajanjem v vode potrebno očistiti. Zbira se v kanalizacijskih
sistemih (KS) in po njih odvaja do najbližje čistilne naprave (ČN) [12].
Glede na izvor onesnaženja ločimo različne vrste odpadne vode [13]:


Komunalna odpadna voda



Kmetijska odpadna voda



Tehnološka oziroma industrijska odpadna voda

Komunalna odpadna voda je odpadna voda iz gospodinjstev, ki nastaja zaradi rabe vode v
sanitarnih prostorih in pri gospodinjskih opravilih (kuhanje, pranje, čiščenje). Voda iz
gospodinjstev je onesnažena predvsem z organskimi snovmi pa tudi z detergenti in čistili [4]
[14]. Gre za odpadno vodo iz poseljenih območij, ki lahko vsebuje tudi padavinsko, tujo in
določene količine tehnološke odpadne vode [13].
Kmetijska odpadna voda je voda, ki se onesnaži pri kmetijskih dejavnostih kot so živinoreja in
poljedelska pridelava. Nastaja pri namakanju oziroma deževju in posledično spiranju
kmetijskih površin ter v hlevih. Onesnažene so predvsem s fitofarmacevtskimi sredstvi in
gnojili. Navadno takšne vode niso kontrolirane in odtekajo prosto v okolje. Tehnološka oziroma
industrijska odpadna voda pa je voda, ki je bila uporabljena v industriji in obrtni proizvodnji.
Sestava industrijske odpadne vode je odvisna predvsem od vrste tehnologije, kjer je bila
uporabljena. Onesnažena je lahko s toploto, raztopljenimi in neraztopljenimi ter organskimi ali
neorganskimi snovmi. Zraven sodi tudi odtok iz sanitarij in od čiščenja prostorov industrijskih
in obrtnih zgradb [12] [14].
Poleg komunalne odpadne vode je potrebno odvajati tudi padavinsko odpadno vodo. To je
voda, ki kot posledica padavin onesnažena odteka z nepropustnih, utrjenih, tlakovanih ali z
drugim materialom prekritih površin [4] [14]. V primeru, ko je padavinska voda speljana v
kanalizacijski sistem, govorimo o mešanem kanalizacijskem sistemu. Njen odvod pa je lahko
urejen tudi na drugačne načine, ki so navedeni v poglavju 3.2.
V kanalizacijski sistem pa doteka tudi tuja voda. To je vsa voda, ki doteka v kanalizacijski
sistem, vendar ni nastala pri porabi vode. V sistem pride predvsem zaradi slabih tesnitev na
stikih pa tudi zaradi nestrokovno izdelanih hišnih priključkov. Njen izvor je praviloma
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podtalnica, poleg podtalnice pa tudi drenažne vode, vode iz izvirov in potokov ter zaledne
padavinske vode [14].
3.2

Kanalizacijski sistem

»Kanalizacijski sistem je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov in
naprav, povezanih v kanalizacijsko omrežje, po katerem se zagotavlja odvajanje odpadne
vode iz objektov ter ločeno od nje ali skupaj z njo tudi odvajanje padavinske odpadne vode s
streh ali z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin objektov« [4]. Namen
kanalizacijskih sistemov je omogočiti zdravstveno varstvo z odvodom onesnažene vode,
poplavno varnost z odvodom padavinske vode in zaščito voda [14].
Glede na vrsto odtoka, ki se zbira v kanalizacijskem sistemu, ločimo [14]:




Mešani kanalizacijski sistem
Ločeni kanalizacijski sistem
Delno ločeni kanalizacijski sistem

Mešani kanalizacijski sistem odvaja odpadno in padavinsko vodo skupaj. Pri dimenzioniranju
cevi je v tem primeru bistvenega pomena količina padavinskega odtoka, saj je ta lahko tudi do
100 krat večji od sušnega odtoka. Tako so kanali bolj obremenjeni le ob večjih padavinah,
drugače pa po njih odteka le sušni odtok. Ob večjih padavinah lahko pride do preobremenitve
sistema in posledično povratnega toka v prostore priključenih stavb, zato morajo biti le ti
zaščiteni. Zaradi preobremenjenosti pride tudi do direktnega prelivanja v vodotoke in tako
dodatnega onesnaženja. Prav tako pa je manj zanesljivo tudi delovanje čistilne naprave na
koncu sistema. Je pa sama izvedba mešanega sistema enostavnejša in cenejša kot izvedba
ločenega sistema [12] [14].
Ločeni kanalizacijski sistem odvaja odpadno in padavinsko vodo ločeno. Odpadna voda se
odvaja po kanalizacijskem sistemu, medtem ko se padavinska lahko odvaja na različne načine.
Lahko odteka tako kot pred ureditvijo kanalizacije, lahko je speljana v poseben padavinski oz.
meteorni kanalizacijski sistem ali pa se izvede ureditev sistema odprtih in zaprtih jarkov
oziroma kanalov. V tem primeru obilnejše padavine ne morejo povzročiti preobremenitve
sistema in povratnega toka v prostore priključenih stavb. Zanesljivejše je delovanje čistilne
naprave, saj je dotok nanjo bolj enakomeren in se spreminja le glede na porabo vode v
objektih, ki so na sistem priključeni [14].
Pri delno ločenih sistemih je bistvenega pomena upoštevanje kakovostnih lastnosti odpadnih
voda. Tisti del padavinske vode, ki ni onesnažen, z ločenim sistemom odvajamo v odvodnik.
Onesnažena padavinska voda pa je speljana v mešani kanalizacijski sistem ali pa preko
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peskolovov in lovilcev olj odvajana skupaj s čisto padavinsko vodo. Poleg kakovostnih lastnosti
odpadnih voda je bistvenega pomena tudi zmanjševanje in zakasnitev padavinskega odtoka.
Slednje dosežemo z razpršenim zadrževanjem (parkirišča, vrtovi, zelene površine),
koncentriranim zadrževanjem (mokri ali suhi zadrževalniki, zadrževalni bazeni) ali ponikanjem
na površini (vrtovi, zelene površine, parkirišča s prepustnim tlakom) ter pod njo (drenaže) [14].
3.2.1

Zasnova kanalizacijskega sistema

Na zasnovo kanalizacijskega sistema vplivajo številni dejavniki. Zasnova je vezana tako na
obstoječe stanje kot tudi na dolgoročno urbanistično načrtovanje naselja. Zaradi možnosti
povezav je potrebno upoštevati tudi lego in načrtovanje naselij v bližnji okolici. Velik vpliv na
zasnovo imajo konfiguracija terena, geomehanske lastnosti tal, višina podtalnice in lega
odvodnika. Potrebno je upoštevati maksimalne pretoke in zahtevano stopnjo zaščite
odvodnika. Pomembni sta tudi tehnična in materialna sposobnost investitorja, saj so stroški
izvedbe kanalizacijskega sistema veliki [14] [15].
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ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Namen čiščenja odpadnih voda je vodo očistiti do takšne kakovosti, da je primerna za izpust
v okolje in v njem ne povzroča škode. S čiščenjem odpadne vode se preprečuje bolezni in
onesnaženje sistemov za oskrbo z vodo. Poleg tega čiščenje zagotavlja ohranjanje čistih
površinskih voda in podtalnice, zaščito ekosistemov, kopalnih vod in vod, ki so namenjene
rekreaciji [16].
V osnovi se čiščenje odpadne vode deli na tri stopnje. Prva stopnja zajema mehansko čiščenje,
kjer se odstranijo večji neraztopljeni delci z mehanskimi postopki. Druga stopnja je biološko
čiščenje, kjer se s pomočjo mikroorganizmov odstranijo raztopljene organske snovi, ki bi v
okolju povzročale pomanjkanje kisika. Pri tretji stopnji čiščenja pa gre za odstranjevanje hraniv
- dušika in fosforja. Z odstranitvijo hraniv pa se prepreči pojav evtrofikacije oziroma
prekomerne zarasti vodotokov. V tej stopnji so postopki lahko biološki, kemijski ali kombinirani
[17].
Čiščenje odpadne vode obsega fizikalne, kemijske in biološke postopke, ki se navadno med
seboj dopolnjujejo. Najprej se s predhodnim mehanskim čiščenjem (predčiščenjem) iz
odpadne vode odstrani večje delce z grabljami, grobe usedljive primesi v peskolovih in snovi
lažje od vode v lovilcih olj in maščob. Temu sledi primarno čiščenje, kjer se izločajo usedljive
snovi v primarnih usedalnikih. Usedanje se zagotovi z zmanjšanjem hitrosti toka odpadne
vode. Sledi biološko čiščenje, kjer se odstranijo koloidne in raztopljene snovi. S pomočjo
naravnih mikroorganizmov se pretvorijo v blato, ki se odstranjuje s posedanjem v naknadnih
usedalnikih. Na vrhu ostane očiščena voda. Pred izpustom vode v odvodnik, se lahko izvede
tudi dezinfekcija, in sicer s kloriranjem, ozoniranjem ali UV dezinfekcijo [13] [14] [16].
Kot stranski produkt pri čiščenju odpadne vode nastane blato, ki ga je potrebno ustrezno
obdelati in odstraniti. Blato se zgosti v zgoščevalcih blata in suši na sušilnih gredah ali predela
v gniliščih [14].
4.1

Biološko čiščenje odpadnih voda

Pomembna faza pri čiščenju odpadnih voda je sekundarno oziroma biološko čiščenje. Sloni
na naravnih sistemih čiščenja, saj posnema samočistilno sposobnost vode v naravi. Med
biološkim čiščenjem se voda očisti raztopljenih in koloidnih snovi s pomočjo naravnih
mikroorganizmov. Mikroorganizmi se z raztopljenimi snovmi prehranjujejo, hitro rastejo in
odmirajo ter tako tvorijo gosto mikrobno biomaso. Le ta ima specifično težo večjo od vode in
se poseda v naknadnih usedalnikih [14] [16].
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Sisteme biološkega čiščenja delimo na naravne sisteme čiščenja, sisteme čiščenja z aktivnim
blatom in sisteme s pritrjeno biomaso. Slednja oba izhajata iz naravnega čiščenja v rekah [16].
4.1.1

Rastlinske čistilne naprave

Rastlinska čistilna naprava (RČN) se od vseh sistemov čiščenja najbolj zlije z okoljem in je
tako okolju prijazna tehnologija. Gre za prilagojena umetna jezera ali močvirja, ki so namenjena
čiščenju odpadne vode. Glavni nosilci čiščenja so mikroorganizmi in močvirske rastline [17].
Korenine, stebla in listi rastlin služijo kot podlaga za razvoj in rast mikroorganizmov, ki
razgrajujejo organske snovi iz odpadne vode. Skupaj z naravnimi kemijskimi procesi so
odgovorni za približno 90% razkroj odpadnih snovi, medtem ko so rastline odgovorne za
odstranitev 7 – 10% onesnaževal, med katera sodijo tudi težke kovine. Prav tako so rastline
tudi vir ogljika za razpadajoče mikroorganizme. Za RČN se pogosto uporabljajo rogoz, bičevje,
vodna hiacinta in vodna leča. Glede na zadnje raziskave pa je za odstranjevanje težkih kovin
priporočljivo trstičje, in sicer mrzličnik ali viseča trava [16].
Ločimo naslednje tipe RČN [16]:


RČN s površinskim tokom



RČN s podpovršinskim tokom:
o

s horizontalnim tokom

o

z vertikalnim tokom

Pri RČN s površinskim tokom odpadna voda teče nad podlago, pri RČN s podpovršinskim
tokom pa skozi podlago, v katero so ukoreninjene rastline. V primeru površinskega toka je
podlaga lahko različna, od blata do zamuljene gline, medtem ko je v primeru s podpovršinskim
tokom podlaga iz proda ali peska. Podpovršinski tok je lahko horizontalen ali vertikalen.
Prednost podpovršinskega toka je v tem, da ne privablja komarjev v tolikšni meri kot površinski
tok, poleg tega pa zavzame tudi manjšo površino [16]. Tipa RČN s podpovršinskim tokom sta
prikazana na sliki 1 in sliki 2.
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Slika 1. RČN s horizontalnim podpovršinskim tokom [18].

Slika 2: RČN z vertikalnim podpovršinskim tokom [18].

Prednosti in slabosti RČN
Gradnja in vzdrževanje RČN sta v primerjavi z ostalimi sistemi čiščenja cenejša. Poleg tega
za delovanje potrebujejo malo ali nič energije ter hkrati učinkovito in v skladu z zakonskimi
predpisi čistijo odpadne vode. Uporabne so tudi na težko dostopnih mestih. Poleg naštetih
prednosti pa imajo tudi slabosti. Glede na ostale čistilne naprave zavzamejo večje površine,
učinek čiščenja je lahko slabši, kljub dobremu dimenzioniranju in niso primerne za čiščenje
odpadnih voda z visoko koncentracijo onesnaževal. Optimalno delovanje ne nastopi takoj,
ampak šele takrat, ko se vegetacija obraste [16].
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Postopek z aktivnim blatom

Postopek z aktivnim blatom je najbolj razširjen sistem za biološko čiščenje odpadne vode.
Namenjen je odstranjevanju raztopljenih snovi, drobnih neraztopljenih snovi in koloidnih
organskih onesnaževal. V postopku so uporabljeni metabolični procesi mikroorganizmov, ki za
presnovo potrebujejo kisik [13].
Značilni postopek z aktivnim blatom je prikazan na Sliki 3. Odpadna voda je speljana v
prezračevalni bazen (prezračevalnik), katerega vsebino imenujemo suspenzija aktivnega
blata. V njem se vršijo biološke reakcije, ki jih zagotovimo z mešanjem in prezračevanjem.
Mešanje omogoči mikroorganizmom, da pridejo v stik z organskimi snovmi, s prezračevanjem
pa se dovaja kisik, ki ga potrebujejo za presnovo. Vir kisika je lahko zrak, stisnjen zrak,
mehansko prezračevanje ali čisti kisik. Voda iz prezračevalnika po reakciji gravitacijsko odteka
v naknadni usedalnik (bistrilnik). Tam se suspendirane snovi ločijo od očiščene vode. Da se v
prezračevalniku zagotovi zadostna količina mikroorganizmov, se nekaj aktivnega blata vrača
nazaj kot povratno blato. Prav tako je potrebno višek aktivnega blata iz naknadnega usedalnika
odstranjevati (odvečno blato). Možno ga je odstranjevati tudi iz prezračevalnika, vendar je
koncentracija aktivnega blata iz naknadnega usedalnika večja in tako je volumen manjši [13].

Slika 3: Shema postopka z aktivnim blatom [13].

Postopek z aktivnim blatom se, poleg uporabe za razgradnjo ogljikovih spojin, zadnje čase vse
več uporablja tudi za nitrifikacijo in denitrifikacijo. Pri nitrifikaciji gre za proces oksidacije
amonijevih spojin, pri denitrifikaciji pa redukcijo nitrata v elementarni dušik [13].
Vrsta organizmov v aktivnem blatu je odvisna od lastnosti odpadne vode, razmer okolja,
načrtovanja postopka in vodenja čistilne naprave. Prezračevanje in mešanje zagotavljata
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ustrezno okolje za vrsto mikroorganizmov, hkrati pa preprečujeta razvoj višjih organizmov.
Alge so v aktivnem blatu redko prisotne, saj zanje primanjkuje svetlobe. Najpogosteje se v
suspenziji aktivnega blata nahajajo bakterije, glive, praživali, kotačniki in glistice [13].
4.1.3

Saržni biološki reaktor (SBR)

SBR je sistem za čiščenje odpadne vode z aktivnim blatom in deluje po principu »napolni in
izprazni«. V SBR gre za enake procese kot pri običajnem sistemu z aktivnim blatom, le da se
prezračevanje in usedanje izvajata v istem reaktorju. Poleg tega v SBR ni povratnega blata,
saj blato ostane v reaktorju, dokler se ga ne odstrani. Ker odpadna voda doteka stalno, je
potrebnih več vzporednih reaktorjev ali izravnalni bazen pred reaktorjem [16].
Čiščenje v reaktorju se izvaja v več zaporednih fazah, ki si sledijo v sledečem vrstnem redu:
polnjenje, reakcija, usedanje, spuščanje in mirovanje. Po mirovanju znova sledi polnjenje in
cikel se ponovi (Slika 4). V fazi polnjenja gre za dodajanje odpadne vode v reaktor, istočasno
pa se že začnejo biokemijske reakcije. Ko se dovajanje odpadne vode preneha, nastopi faza
reakcije. Takrat nastopita mešanje in prezračevanje, dokler ni dosežena želena pretvorba
snovi v odpadni vodi. Oprema za mešanje in prezračevanje v SBR je ista kot pri sistemu z
aktivnim blatom. Po prekinitvi mešanja in prezračevanja sledi faza usedanja, v kateri se blato
useda, nad njim pa ostane očiščena voda. Le to se v fazi spuščanja spusti iz reaktorja, običajno
z računalniško vodenim procesom. Faza mirovanja je namenjena kot časovna rezerva, če je
potrebno kateri od faz ali več fazam v ciklu podaljšati trajanje. Tako je sistem bolj fleksibilen
[13] [16].
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Slika 4: Shema enega cikla v SBR [13].

V SBR sistemih se uspešno odstranijo ogljikove spojine in hraniva, kot so dušikove in
fosforjeve spojine. Prednost SBR tehnologije je v fleksibilnosti, ki omogoča prilagajanje
parametrov obratovanja. V praksi se uporablja za vrsto procesov, predvsem pa za
odstranjevanje hraniv [16]. V preglednici 1 je podana primerjava SBR in kontinuiranega
sistema z aktivnim blatom.
Preglednica 1: Primerjava SBR in kontinuiranega sistema z aktivnim blatom [13].

SBR

Sistem z aktivnim blatom

Faza dodajanja in mešanja

Surovi dotok in vračanje aktivnega blata v

Faza reakcije in polnjenja

prezračevalnik

Faza reakcije

Prezračevanje suspenzije aktivnega blata

Faza usedanja

Suspenzija blata prihaja v bistrilnik in se

Faza dekantiranja

useda; bistra voda izteka prek iztočne

Faza odstranjevanja odvečnega blata

pregrade, odpadno blato pa se odstranjuje
iz dna usedalnika

Faza mirovanja

Ne obstaja
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4.2

Napredni postopki čiščenja

Napredni postopki čiščenja odpadnih voda vključujejo višjo stopnjo čiščenja, s katero se
odstrani tista onesnaževala, ki se v sekundarnem ali terciarnem čiščenju ne morejo odstraniti.
To so predvsem raztopljene in fine suspendirane snovi, ki kljub biološkem čiščenju ostanejo v
vodi. Potrebe po naprednih postopkih čiščenja izhajajo iz strožjih zahtev za odvajanje vode v
odvodnik, pa tudi zahtev po ponovni uporabi očiščene vode. Pomembnejši napredni postopki
čiščenja so globinska filtracija, površinska filtracija, membranska filtracija, adsorpcija, ionska
izmenjava in napredni oksidacijski procesi [16].
4.2.1

Globinska filtracija

Proces globinske filtracije je prvotno namenjen in se uporablja za pripravo pitne vode, vse bolj
pogost pa je tudi kot višja stopnja čiščenja odpadne vode. Z njim se zmanjša izpust trdnih
snovi, služi pa tudi kot stopnja za pripravo odpadne vode na dezinfekcijo in membransko
filtracijo [16].
Pri globinski filtraciji gre za spuščanje odpadne vode skozi filtrirno podlago. Odpadna voda
doteka na vrh filtra in teče skozi od zgoraj navzdol. Na njem se zadržijo trdne snovi, ki so
suspendirane v vodi. Suspendirane snovi se odstranjujejo na različne načine, in sicer s
precejanjem, sedimentacijo, prestrezanjem, adhezijo, flokulacijo, kemijsko in fizikalno
adsorpcijo ali biološko rastjo. Kot filtrirna podlaga se uporablja granuliran ali stisljiv material,
običajno pesek s premeri od 25,4 mm do 0,037 mm. Obstajajo počasni peščeni filtri, pri katerih
je hitrost filtracije med 30 in 60 L/m2 na dan, in hitri peščeni filtri, za katere so značilne hitrosti
med 80 in 200 L/m2 na dan [16].
Filtracija se s časom upočasnjuje, saj je filter vse bolj zasičen s suspendiranimi snovmi, pa tudi
filtrirna podlaga se zgosti. Zaradi tega se lahko filtracija popolnoma ustavi ali pa je manj
učinkovita in je kakovost filtrirane vode slabša. Iz teh razlogov je potrebno spiranje filtra s čisto
vodo v nasprotni smeri od filtracije. Tako speremo suspendirane snovi in zrahljamo filtrirno
podlago, da je pretočnost spet normalna [16].
4.2.2

Površinska filtracija

S površinsko filtracijo se iz tekočine odstranjujejo trdne suspendirane snovi, in sicer z
mehanskim sejanjem. Tekočina prehaja skozi tanek filtrirni material, ki je kovinska tkanina,
blago ali sintetični material. Pore so velikosti od 10 do 30 μm [16].
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Membranska filtracija

S filtracijo se iz vode odstranijo trdni in delno koloidni delci, pri membranski filtraciji pa se
območje filtracije razširi tudi na raztopljene snovi. Pore filtrov so velikosti od 0,0001 do 1,0 μm.
Pri membranski filtraciji se uporabljajo posebne membrane, ki omogočajo prehod samo
določenim snovem ter zadržijo večino bakterij in virusov (slika 5). Večinoma so v obliki ravnih
listov, finih votlih vlaken ali cevastih oblik. Za čiščenje odpadnih voda so navadno iz organskih
materialov, obstajajo pa tudi anorganske [16].

Slika 5: Osnove membranske filtracije [19].

Pri membranskih procesih poznamo mikrofiltracijo, ultrafiltracijo, nanofiltracijo, reverzno
osmozo, dializo in elektrodializo. Lahko jih pa ločimo tudi gleda na vrsto materiala membrane,
narave gonilne sile, mehanizma ločevanja in nominalne velikosti delcev, ki jih dosežemo z
ločevanjem [16]. Značilnosti mikrofiltracije in ultrafiltracije so podane v preglednici 2.
Preglednica 2: Splošne značilnosti mikrofiltracije in ultrafiltracije [16].

Membranski

Membranska

Značilni

Značilno

Odstranjene

proces

gonilna sila

mehanizem

območje (μm)

sestavine
Suspendirane

Razlika
Mikrofiltracija

hidrostatskeha
tlaka ali vakuum v
odprti posodi

snovi, motnost,
sejanje

0,08 - 2,0

praživali,
nekatere bakterije
in virusi
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Makromolekule,

Razlika
Ultrafiltracija

hidrostatskega

sejanje

0,005 - 0,2

tlaka

koloidi, večina
bakterij, nekateri
virusi in proteini

Prednosti in slabosti mikrofiltracije in ultrafiltracije
Prednosti [16]:


Zahteva manj prostora (50 do 80 % manj prostora kot konvencionalne naprave).



Manjše zahteve po delu, lahko so tudi popolnoma avtomatizirane.



Novejše membrane dovoljujejo uporabo nižjih tlakov, cena je primerljiva s
konvencionalnimi procesi čiščenja odpadne vode.



Odstranjuje praživali in jajčeca glist, tudi omejeno količino bakterij in virusov.



Lahko zmanjša količino obdelanih kemikalij.

Slabosti [16]:


Potrebuje več električne energije (sistem za visoki tlak).



Lahko zahteva predčiščenje, da ne pride do zamašitve filtra (predčiščenje zahteva
večjo površino in večje celotne stroške).



Lahko zahteva ravnanje s preostanki in odlaganje koncentrata.



Zahteva zamenjavo membran na 3 - 5 let.



Resen problem je lahko tvorjenje oblog. Le to je potrebno predhodno preizkusiti na
terenu, saj je tvorbo oblog težko napovedati.



Pretok vode skozi membrano se s časom zmanjšuje.



Primanjkuje poceni zanesljivih načinov spremljanja uspešnosti čiščenja.

4.2.3.1

Membranski biološki reaktor (MBR)

Tehnologija MBR je ena najnovejših tehnologij čiščenja odpadne vode. Kljub temu uporablja
enake elemente biološkega čiščenja kot ostale. Po biološkem čiščenju odpadne vode sledi
membranska filtracija (mikrofiltracija ali ultrafiltracija), ki nadomesti sekundarni usedalnik in
terciarno čiščenje (slika 6). Membrane ločujejo mikroorganizme iz biološko očiščene odpadne
vode in tako zagotavljajo njeno dezinfekcijo. Z ločevanjem pa pride do zadrževanja
mikroorganizmov in tako so koncentracije mikroorganizmov višje, kar pozitivno vpliva na
biološko čiščenje. Prav zaradi višjih koncentracij, MČN z MBR tehnologijo, zavzamejo manj
prostora [19]. Primer MBR tehnologije je prikazan na sliki 7.
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Slika 6: Shematska primerjava MBR in klasične tehnologije čiščenja odpadne vode [19].

Slika 7: Prikaz MBR tehnologije [19].

4.3

Odvodniki za odvod odpadne vode

Pri odvodu odpadne vode v odvodnik moramo biti pozorni na samočistilno sposobnost
odvodnika. Te samočistilne sposobnosti ne smemo preseči, saj se s tem poruši obstoječe
ravnovesje v njem. Zato je vodo pred izpustom v odvodnik potrebno očistiti do stopnje, ki ga
ne ogroža. Vodo lahko odvajamo v podtalnico s ponikanjem ali v površinske vode [14].
Pogoji za odvajanje odpadnih voda so določeni v 21. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
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Odpadna voda se lahko odvaja neposredno v površinsko vodo1, če [4]:


za površinsko vodo ne veljajo prepovedi iz 12. člena te uredbe



parametri onesnaženosti ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti
emisije snovi za odvajanje neposredno v vode

Odpadna voda se lahko odvaja posredno v podzemno vodo2, le na območjih, kjer ni vodotokov,
če [4]:


za območje ne veljajo prepovedi iz 12. člena te uredbe



parametri onesnaženosti ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti
emisije snovi za odvajanje posredno v vode



odvajanje odpadne vode nima škodljivega vpliva na kakovost tal ali podzemne vode ali
so škodljivi vplivi odpravljeni ali zmanjšani na sprejemljivo raven



odvajanje odpadne vode nima škodljivega vpliva na vir pitne vode, če gre za odvajanje
na vodovarstvenem območju

V primeru posrednega odvajanja v pozemno vodo mora biti zagotovljeno ponikanje prek
objekta za ponikanje, če je iztok na zakraselem območju ali na območju, kjer ni mogoče
zagotoviti odvajanje prek zadostne plasti nezasičenega vodonosnika, ki bi preprečeval vnos
onesnaževal v podzemno vodo [4].
V 12. členu uredbe [4] so kot ukrep preprečevanja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode
določene prepovedi. Spodnje prepovedi so iz 12. člena povzete tako, da obsegajo le vsebino,
ki velja za obravnavano območje magistrske naloge:
(1) Komunalno odpadno vodo je prepovedano odvajati v podzemne vode, če gre za:


neposredno odvajanje ali



posredno odvajanje na vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki
urejajo vodovarstveni režim na teh območjih

(2) Komunalno odpadno vodo je prepovedano odvajati v celinske površinske vode, ki:


so vodotoki na vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo
vodovarstveni režim na teh območjih

1

Neposredno odvajanje v površinske vode je odvajanje odpadne vode, pri katerem lahko pride do
vnosa onesnaževal v površinsko vodo [4].
2
Posredno odvajanje v podzemne vode je odvajanje odpadne vode na površje tal ali s ponikanjem v
tla, od koder odpadna voda pronica skozi neomočene sedimente ali zemljino in lahko pride do vnosa
onesnaževal v podzemne vode [4].
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(3) Padavinsko odpadno vodo, razen padavinske odpadne vode s streh objektov, je
prepovedano odvajati čez posamične iztoke:


neposredno v pozemne vode3



posredno v podzemne vode, če tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni
režim na teh območjih



neposredno v tekoče celinske površinske vode, ki so vodotoki na
vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni
režim na teh območjih

Predpis, ki ureja vodovarstveni režim na obravnavanem območju je Uredba o
vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj,
Metlika in Semič [8]. Iztoki in iztočni objekti za odvajanje komunalne odpadne vode in
padavinske odpadne vode so obravnavani v prilogi 2 te uredbe. V magistrskem delu pa so
za obravnavano območje povzeti v poglavju 5.3.3.

3

Neposredno odvajanje v podzemne vode je odvajanje odpadne vode, pri katerem lahko pride do
vnosa onesnaževal v podzemno vodo brez precejanja skozi zemljino ali kamnine, ki so pod površjem
tal [4].
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OPIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Lega

Obravnavano območje se nahaja v občini Črnomelj, ki leži na skrajnem jugovzhodnem delu
Slovenije. Obsega naselja Grič pri Dobličah (v nadaljevanju Grič), Dobliče, Blatnik pri Črnomlju
(v nadaljevanju Blatnik) in Jernejo vas. Naselja ležijo jugozahodno od Črnomlja, v bližini
vodnega vira Dobličica. Lega naselij je prikazana na sliki 8.

Slika 8: Prikaz lege obravnavanih naselij.

Na tem območju se stikata Poljanska gora in belokranjska ravnina. Iz tega razloga je teren
razgiban in na nekaterih predelih precej strm. To še posebej velja za naselje Grič in za zahodni
del Doblič, ki segata v vznožje in na pobočje Poljanske gore. Ob stiku hribovitega terena
Poljanske gore in belokranjske ravnine, pa je nastal čudovit kraški pojav, ki se imenuje obrh.
Gre za izvir reke Dobličice, ki se nahaja pod strmim pobočjem in ob tem tvori manjše jezero.
Grič je deloma gručasto in deloma razloženo naselje. Gručasti del in jedro naselja predstavlja
zaselek Dolnji Grič, Gornji Grič pa je bolj razložen. Leži na vznožju in pobočju Poljanske gore,
nad izvirom reke Dobličice. Nad naseljem se nahajajo obsežni gozdovi, v smeri severa pa
vinogradi. Dobliče so gručasto naselje, ki leži ob cesti Črnomelj - Stari trg ob Kolpi, pod
Dobličko goro in na levem bregu reke Dobličice. Blatnik se nahaja ob cesti Črnomelj Kanižarica - Dobliče, na severu pa mimo njega teče reka Dobličica. Naselje sestavljata dva
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dela, Stari blatnik na zahodu in Novi Blatnik na vzhodu, ki je bližje Kanižarici. Jerneja vas je
gručasta vas, ki leži na desnem bregu reke. Vas ima tudi zaselek, imenovan Anjeli, ki se nahaja
pri izviru. Vzhodno od vasi so gozdne površine ter cesta Črnomelj - Vinica [20].
5.2

Geografske in hidrogeološke značilnosti

Pokrajina na tem območju prehaja iz visokega v nizki dinarski kras. Gre za dokaj nagel prehod,
ki se kaže v izoblikovanju dveh izrazitih pokrajinskih enot, ki se stikata na tem območju.
Zgornje, višje, kraške in gozdnate ter spodnje nižinske pokrajine. Zgornjo, višjo pokrajino
predstavlja kraška planota Poljanska gora, spodnjo pa belokranjski ravnik, ki velja za največji
kraški ravnik v Sloveniji. Zanj je značilen nizki kras z deloma ohranjeno rečno mrežo, za zgornji
del pa visoki kras, ki je večinoma brez površinskih voda, saj padavinske vode hitro poniknejo
v podzemlje [21]. Iz teh hribovitih, gozdnatih in redko poseljenih predelov se napaja
najpomembnejše zajetje pitne vode v Beli krajini, izvir Dobličica. Za to območje so značilne
karbonatne kamnine, in sicer apnenci in dolomiti jursko-kredne starosti. Največji del Poljanske
gore gradijo kamnine kredne starosti, predvsem različni tipi apnencev, med katerimi se na
mestih pojavijo dolomiti [22].
Bela krajina ima redko rečno mrežo prav zaradi njenih že zgoraj omenjenih kraških značilnosti.
V celoti je površinsko ohranjena le na terciarni kanižarski kadunji, kjer so le kratke vode, ki
poniknejo ob stiku s karbonatnimi kamninami. Kanižariško kadunjo sestavljajo za vodo
neprepustni pliocenski sedimenti in se nahaja vzhodno od obravnavanega območja. Bolj
razvejana rečna mreža se je torej izoblikovala v nizkem belokranjskem ravniku, v porečju
Lahinje. Reka Dobličica predstavlja njen tretji večji pritok [21].
Bela krajina je kraška pokrajina s skromnim deležem vodonosnih kvartarnih naplavin (prod,
pesek). Talna voda v nevezanih kamninah je prisotna le v kvartarnih naplavinah ob Kolpi,
Lahinji, Dobličici in Podturnščici. Pri teh pa ne gre za povezane plasti ob vodotokih, ampak za
pretrgane in redke otoke naplavin. Ob zgornjem toku Dobličice kvartarni sedimenti sestavljajo
akumulacijsko teraso. Glede na obseg tamkajšnjih naplavin naj bi se talna voda širila med
Dobličami, Jernejo vasjo in Jelševnikom na površini okoli 2 km2. Omenjena terasa se nahaja
na apniški osnovi in je sestavljena iz rdečerjave ilovice [21].Ta rdeča kraška ilovica ponekod
vsebuje pesek in redke prodnike silikatne sestave. Debelina teh sedimentov je majhna in
znaša le nekaj metrov [22].
5.3

Vodovarstveno območje

V bližini obravnavanih naselij se nahaja izvir reke Dobličice, ki se uporablja kot vodni vir za
oskrbo s pitno vodo. Gre za glavni in edini izdatnejši vodni vir na območju občine Črnomelj.
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Prav zato je izrednega pomena, da je vodni vir ustrezno zavarovan. Zanj je z Uredbo o
vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika
in Semič določeno vodovarstveno območje ter ukrepi, prepovedi in omejitve, ki jih je potrebno
na tem območju upoštevati.
5.3.1

Izvir Dobličice

Izvir Dobličice je močan kraški izvir pod strmim pobočjem Poljanske gore. Ob izviru se je
oblikovalo majhno in globoko jezero, imenovano Dobličko jezero (slika 9), nato pa kot reka
teče dalje po dolini. Gre za značilno kraško obliko izvira, ki se imenuje obrh. Jezero se napaja
skozi globok sifonski rov, ki se razdeli ne dva rova, katera tvorita dva med seboj ločena dotoka
vode. Nekoliko naprej od začetka struge reke Dobličice, le to napaja še tretji izvir [23].

Slika 9: Jezero na izviru Dobličice.

Na izviru je od leta 1968 zgrajeno zajetje in črpališče Dobliče. Iz zajetja se vodo črpa v
vodohran Grič, od koder poteka oskrba s pitno vodo za večji del prebivalstva v občini Črnomelj
(slika 10).
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Slika 10: Črpališče na izviru Dobličice.

5.3.2

Vodovarstveno območje izvira Dobličice

Vodovarstveno območje (VVO) izvira je določeno z Uredbo o vodovarstvenem območju za
vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič [8]. Za razliko od
prejšnjega odloka, ki je bil sprejet na občinskem nivoju, je uredba sprejeta na državnem nivoju.
Prednost tega je, da je VVO določeno tudi izven meja občine, v kolikor izven meja seže zaledje
vodnega vira. To je pri izviru Dobličice pomembno, saj gre za izvir s kraškim zaledjem, za
katera je značilno, da so navadno bolj obsežna. VVO izvira Dobličice je prikazano na sliki 11.
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Slika 11: VVO izvira Dobličice [24].

Po 2. členu uredbe je določeno, da VVO sestavljajo notranja območja z območjem zajetja.
Območje zajetja je določeno okoli zajetega izvira. Notranja območja se delijo na najožje
vodovarstveno območje z najstrožjim vodovarstvenim režimom, ožje vodovarstveno območje
s strožjim vodovarstvenim režimom in širše vodovarstveno območje z milejšim vodovarstvenim
režimom. Poimenovana so na naslednji način [8]:

 območje zajetja z oznako »VVO 0«,
 najožje območje z oznako »VVO I«,
 ožje območje z oznako »VVO II« in


širše območje z oznako »VVO III«.

Po 3. členu uredbe je v prilogi te uredbe določen seznam zemljiških parcel, ki predstavljajo
mejo VVO. Seznam parcel, ki so znotraj VVO pa je objavljen na spletni strani ministrstva, ki je
pristojno za vode. Meje VVO, območja zajetja in notranjih območij so poligoni, določeni v
digitalni obliki in so dostopni na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje [8].
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Slika 12: Prikaz VVO na območju obravnavanih naselij [24].

Na sliki 12 so prikazana obravnavana naselja in njihova lega glede na VVO. V najožjem
območju, VVO I, se v celoti nahaja naselje Grič pri Dobličah. V ožjem območju, VVO II, se
skoraj v celoti nahajajo Dobliče in manjši del Jerneje vasi. Naselje Blatnik pri Črnomlju je v
celoti izven VVO.
5.3.3

Gradnja znotraj VVO izvira Dobličice

Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo znotraj VVO so opredeljeni v III. poglavju Uredbe o
vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika
in Semič [8]. Navedeno je, da so pogoji za gradnjo in izvajanje gradbenih del določeni v prilogi
2 te uredbe. Tam se nahajajo tabele, v katerih so pregledno prikazane različne vrste objektov
po enotni klasifikaciji CC - Si. Pri vsaki vrsti objekta je za vsako notranje območje (VVO I, VVO
II in VVO III) z raznimi oznakami opredeljeno, če je gradnja dovoljena in pod kakšnimi pogoji.
Pomen oznak je opredeljen pod tabelami. Opisane tabele so podane v prilogi A, v nadaljevanju
tega poglavja pa je povzeta vsebina, ki zadeva gradnjo na obravnavanem območju.
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Gradnja cevovodov za odpadno vodo
Po peti točki 7. člena te uredbe velja, da je gradnja cevovodov za odpadno vodo na notranjih
območjih dovoljena, če je izdano vodno soglasje in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi
se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda [8].
Po prilogi 2 te uredbe je dovoljena gradnja cevovodov za odpadno vodo na območju VVO I,
če gre za gradnjo nove interne kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode kot
sanacijski ukrep obstoječih stanovanjskih ali ne stanovanjskih stavb. Na območju VVO II je
gradnja cevovodov za odpadno vodo dovoljena, če je izdano vodno soglasje. V postopku
izdaje vodnega soglasja za gradnjo ter izvajanje gradbenih del pa so preverjeni vplivi na vodni
režim in stanje vodnega telesa [8].
Na obeh območjih, VVO I in VVO II, mora biti cevovod izveden tako, da je preprečeno
ponikanje v podzemno vodo ali zajetje. Interna kanalizacija mora biti priključena na javno
kanalizacijo in pred uporabo mora biti preverjena vodotesnost s standardiziranimi postopki [8].
Gradnja MKČN
Na območju VVO I je dovoljena gradnja MKČN z zmogljivostjo do 200 PE, če gre za obstoječe
stavbe, za katere je potrebno zagotoviti zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode, in je izdano vodno soglasje. V postopku izdaje vodnega soglasja morajo biti, za gradnjo
objektov in izvajanje gradbenih del, preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa
[8].
Na območju VVO II je dovoljena gradnja MKČN z zmogljivostjo do 200 PE, če je za gradnjo
izdano vodno soglasje. V postopku izdaje vodnega soglasja morajo biti preverjeni vplivi na
vodni režim in stanje vodnega telesa [8].
Gradnja iztokov ali iztočnih objektov
Na območju VVO I je prepovedan iztok za odvajanje odpadne vode posredno v podzemne
vode in neposredno v površinsko vodo [8]. Izjemoma je dovoljen iztok za odvajanje padavinske
odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode in je pred iztokom zagotovljena
obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj. Slednje pa velja samo v primeru, če gre za
odvajanje padavinske odpadne vode iz obstoječih objektov in ob pogoju, da je dno
ponikovalnice najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode [8].
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Na območju VVO II je dovoljen iztok za odvajanje odpadne vode neposredno v površinsko
vodo, če je za to izdano vodno soglasje. V postopku vodnega soglasja morajo biti preverjeni
vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa. Cevovod po katerem se odpadna voda odvaja
v vodotok mora biti izveden tako, da je preprečeno ponikanje v pozemno vodo ali zajetje [8].
Na območju VVO II je izjemoma dovoljen iztok za odvajanje komunalne odpadne vode
posredno v podzemne vode, če je poleg izdanega vodnega soglasja, izvedena tudi analiza
tveganja za onesnaženje [8].
5.3.4

Varovanje narave

Natura 2000 je določena na območjih, ki so pomembna za ohranjanje ogroženih rastlin in živali
ter njihovih življenjskih okolij. Na obravnavanem območju je skupaj s pripadajočo poplavno
ravnico in zaledji kraških izvirov zaščitena reka Dobličica. Natura območje, imenovano
Dobličica, je določeno z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).
Območje je določeno kot posebno ohranitveno območje v drugi prilogi te uredbe. Prav tako so
zanj navedene rastlinske in živalske vrste ter habitatni tipi. Prednostne vrste in habitatni tipi so
označeni z »*« [25] [26].
Rastlinske in živalske vrste ter habitatni tipi na posebnem ohranitvenem območju Dobličica so:
črtasti medvedek*, navadni koščak*, človeška ribica*, močvirska sklednica, veliki podkovnjak,
vejicati netopir, navadni netopir, bober, veliki frfotavček, polnaravna suha travišča in grmiščne
faze na karbonatnih tleh (rastišča kukaviček*), nižinski ekstenzivno gojeni travniki ter jame
[26].
Po 8. členu Uredbe o posebnih varstvenih območjih [26] je na Natura območjih za posege v
naravo potrebno izvesti presojo sprejemljivosti. Presoja sprejemljivosti pa ni potrebna za
posege na delu poselitvenih območij s strnjeno pozidavo, če se ti izvajajo na podlagi projektnih
pogojev iz občinskega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta. V
vsakem primeru pa je potrebna, če gre za posege, za katere je presoja vplivov na okolje
obvezna v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov posega na okolje [26]. V primeru
sprejemljivega posega se izda okoljevarstveno soglasje, v katerem se določi pogoje za
izvedbo, če so ti potrebni.
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Slika 13: Območje Natura 2000 [24].

5.4

Prebivalstvo

Kanalizacijski sistem se gradi z amortizacijsko dobo 50 let, zato je potrebno pri dimenzioniranju
upoštevati prirast prebivalstva. Podatki o prebivalstvu v obravnavanih naseljih so pridobljeni
na Statističnem uradu RS (SURS) za 7 let nazaj. Na podlagi podatkov je izdelana analiza o
gibanju števila prebivalcev v tem obdobju. Število prebivalcev v obravnavanih naseljih po letih
je prikazano v preglednici 3.
Preglednica 3: Število prebivalcev v obravnavanih naseljih po letih [27].

Leto\naselje

Grič pri
Dobličah

Dobliče

Blatnik pri
Črnomlju

Jerneja vas

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

84
83
83
82
78
80
81

186
192
184
185
183
185
176

153
156
157
151
151
153
152

66
68
66
67
70
70
71
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Število prebivalcev v obravnavanih naseljih po letih
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Slika 14: Prikaz števila prebivalcev po letih.

Na sliki 14 je prikazano gibanje števila prebivalcev za zadnjih 7 let. Vidno je, da število
prebivalcev le rahlo niha iz leta v leto. Izjema je Jerneja vas, kjer je prisotna rahla rast
prebivalstva. Glede na ugotovljeno, se prirast upošteva v Jerneji vasi, v ostalih naseljih pa se
ne upošteva. Četudi se prebivalstvo v prihodnjih 50 letih nekoliko poveča, bo kanalizacijski
sistem zadoščal, saj so glede na hidravlični preračun cevi višine polnjenja zelo majhne (prilogi
C1 in C2).
5.5

Aglomeracije

Po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode [5] je aglomeracija območje
poselitve, kjer je poseljenost tako zgoščena, da je mogoče zbiranje in odvajanje komunalne
odpadne vode po kanalizaciji v komunalni čistilni napravi (KČN) ali na končno mesto izpusta.
Po 36. členu te uredbe se aglomeracije določijo v operativnem programu odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode. Določijo se tudi zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne
vode in roki za izpolnjevanje zahtev za vsako aglomeracijo posebej [5].
Aglomeracije na obravnavanem območju so z imeni in identifikacijskimi številkami prikazane
na spodnji sliki. V operativnem programu [28] so določene za območja naselij Dobliče, Jerneja
vas in Blatnik pri Črnomlju. Posebnost je naselje Blatnik pri Črnomlju, ki ni v celoti v isto
imenovani aglomeraciji. Vzhodni del naselja se nahaja v aglomeraciji Kanižarica, saj ji je po
geografski legi bližje.
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Slika 15: Aglomeracije na obravnavanem območju [7].

V operativnem programu za območje naselja Grič pri Dobličah aglomeracija ni določena.
Razlog je najverjetneje v premalo zgoščeni poselitvi na tem območju. Kljub temu omenjeno
naselje obravnavamo v magistrski nalogi, saj se v celoti nahaja v najožjem območju VVO izvira
Doličice in je iz vidika varovanja vodnega vira pomembno, da se odvajanje in čiščenje odpadne
vode na tem območju uredi čimbolj učinkovito.
5.6

Opis obstoječega stanja

Obravnavana naselja še nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode v javnem
kanalizacijskem sistemu. Izjema je le Blatnik pri Črnomlju, katerega vzhodni del ima izgrajen
KS in zagotovljeno čiščenje odpadne vode na ČN Kanižarica (slika 16). Tudi po Operativnem
programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode [28] ta del naselja spada v
aglomeracijo Kanižarica. Neurejen je zahodni del, ki po operativnem programu predstavlja
aglomeracijo Blatnik pri Črnomlju. Trenutno se odpadna voda iz stanovanjskih objektov v tem
delu Blatnika in v ostalih treh obravnavanih naseljih zbira v greznicah.
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Slika 16: Prikaz obravnavanega območja in vzhodnega dela Blatnika pri Črnomlju z obstoječim KS ter
ČN Kanižarica [29].
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HIDRAVLIČNO DIMENZIONIRANJE

Za določitev hidravlične obremenitve se uporabijo podatki o porabi vode v naseljih, na podlagi
katerih dobimo količine odtoka odpadne vode. Celotni sušni odtok sestavljata odpadna voda
iz gospodinjstev in tuja voda, zato je potrebno določiti tudi količine tuje vode. V naseljih, kjer je
prisotna prirast prebivalstva, je ta tudi upoštevana. S tem zagotovimo, da bo KS na območju
ustrezal še nadaljnjih 50 let, saj toliko znaša amortizacijska doba KS.
Pri projektiranju KS se upošteva tehnične normative in postopke pri odvajanju in čiščenju
odpadne vode, ki so določeni s Tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji [10], ki velja za
občino Črnomelj.
6.1

Poraba vode v naseljih

Pri dimenzioniranju kanalizacijskega sistema za obstoječa naselja se upošteva, da je sušni
odtok enak porabi vode v naseljih [14]. Za določitev količin odpadne vode v obravnavanih
naseljih so uporabljeni podatki o porabi vode. Podatki za leto 2016 so pridobljeni pri Javnem
podjetju Komunala Črnomelj, d. o. o. Količine porabljene vode za posamezna naselja v letu
2016 so podane v preglednici 4.
Preglednica 4: Količine porabljene vode za obravnavana naselja v letu 2016.

Naselje
Grič pri Dobličah
Dobliče
del Blatnika pri Črnomlju
Jerneja vas
6.2

Q [m3/leto]
2475
7036
3449
2689

Q [l/dan]
6762
19224
9423
7347

Celotni sušni odtok iz naselij

Celotni sušni odtok se izračuna po spodnji enačbi [14]:
𝑄𝑠 = (𝑞ℎ + 𝑞𝑖 ) + 𝑞𝑡 = 𝑞𝑠 + 𝑞𝑡
kjer so:
qh….odpadna voda iz gospodinjstev, ustanov, trgovin in male obrti [l/s],
qi….odpadna voda iz obrti in industrijskih obratov [l/s],
qt….tuja (infiltrirana) voda [l/s].

(1)
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V obravnavanih naseljih odpadne vode iz obrti in industrijskih obratov ni, zato je člen q i = 0.
Enačba za celotni sušni pretok se poenostavi in je sledeča:
𝑄𝑠 = 𝑞𝑠 + 𝑞𝑡

(2)

Kjer so:
Qs…celotni sušni odtok [l/s],
qs…sušni odtok, ki predstavlja odtok iz gospodinjstev [l/s],
qt…tuja voda [l/s].
6.2.1

Določitev sušnega odtoka – qs

Kanalizacijski sistemi se dimenzionirajo z amortizacijsko dobo 50 let, zato je pri določitvi
sušnega odtoka potrebno upoštevati prirast prebivalstva, če je le ta na obravnavanem območju
prisotna. Prirast se upošteva z enačbo [14]:
𝑞𝑠 = 𝐴 ∗ 𝑛𝑝 = 𝐴𝑜 (1 +

𝑝 𝑛
)
100

∗ 𝑛𝑝

(3)

Kjer so:
qs….sušni odtok [l/dan],
A….število prebivalcev po n letih [P],
np….norma porabe vode v naselju [l/P.dan],
Ao…sedanje število prebivalcev v naselju,
p…..letna prirast prebivalcev v naselju [%],
n….število amortizacijskih let za kanalizacijski sistem [-].
Pri dimenzioniranju kanalov na sušni odtok je potrebno upoštevati dnevna nihanja pretokov.
Upošteva se jih z uporabo maksimalnega urnega pretoka in minimalnega urnega pretoka,
pomemben pa je tudi srednji dnevi pretok. Za izračun omenjenih pretokov se uporabi sušni
dnevni dotok qs v [l/dan], izračunamo pa jih po spodnjih enačbah [14].
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1

𝑞𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ = 10 𝑑𝑜

1
𝑞
18 𝑠

(4)

1

𝑞𝑠,𝑠𝑟 = 24 𝑞𝑠
1

𝑞𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ = 37 𝑑𝑜

(5)
1
51

𝑞𝑠

(6)

Kjer so:
qs,max,h…maksimalni urni pretok [m3/h],
qs,sr….srednji dnevni pretok [m3/h],
qs,min,h…minimalni urni pretok [m3/h].
6.2.2

Določitev količin tuje vode - qt

Količino tuje vode določimo na več načinov. Določi se glede na določitve tehničnega pravilnika
in glede na gostoto naselitve na obravnavanem območju. Za dimenzioniranje se uporabi tista
količina tuje vode, ki je večja.
Določitev qt glede na določitve tehničnega pravilnika
V tehničnem pravilniku [10], ki je v veljavi za občino Črnomelj, ni predpisanega načina za
določitev količine tuje vode v KS. Iz tega razloga se uporabi Tehnični pravilnik za projektiranje,
tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema [30], ki velja za občino Metlika.
V njem je navedeno, da se količina tuje vode upošteva kot 100% sušni odtok. Količine tuje
vode glede na 100 % sušni odtok so podane v preglednici 5.
Preglednica 5: Količine tuje vode glede na 100% sušni odtok.

Naselje

qs [l/s]

qt [l/s]

Grič pri Dobličah
Dobliče
Blatnik pri Črnomlju
Jerneja vas

0.08
0.22
0.11
0.11

0.08
0.22
0.11
0.11

Določitev qt glede na gostoto naselitve
Količine pričakovanega dotoka tuje vode v [l/(s.ha)] v odvisnosti od gostote naselitve po Kolarju
[15] so podane v preglednici 6.
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Preglednica 6: Pričakovani dotok tuje vode v odvisnosti od gostote naselitve [15].

Gostota
prebivalcev
[P/ha]

Pričakovani
dotok tuje
vode [l/(s.ha)]

50
100
200
300
400
500
600

0.25
0.40
0.75
1.00
1.20
1.30
1.35

Za obravnavana naselja se s pomočjo preglednice 6 in glede na gostoto naselitve v obstoječih
naseljih z interpolacijo določi pričakovani dotok tuje vode za posamezno naselje v [l/(s.ha)].
Interpolirani rezultat se nato pomnoži s poseljeno površino v [ha], da dobimo pričakovani dotok
tuje vode v [l/s]. Rezultati so prikazani v preglednici 7.
Preglednica 7: Pričakovani dotok tuje vode glede na gostoto naselitve.

Naselje

Število
prebivalcev

Površina
pozidanega
dela naselja
F [ha]

Gostota
prebivalcev
[P/ha]

Pričakovani
dotok tuje
vode qt
[l/(s.ha)]

Pričakovani
dotok tuje
vode qt [l/s]

Grič pri Dobličah
Dobliče
Blatnik pri Črnomlju
Jerneja vas

81
176
96
91

6.868
11.366
7.167
5.654

12
15
13
16

0.060
0.075
0.065
0.080

0.41
0.85
0.47
0.45

Količine tuje vode so odvisne od več dejavnikov in so prisotne v vseh kanalizacijskih sistemih.
Glavna vira tujih vod sta podtalnica in nepravilno izvedeni hišni priključki, pri katerih gre za
priključitev drenaž in odtokov iz streh. Na splošno približne vrednosti količine tujih voda znašajo
od 0,05 l/(s.ha) do 1,5 l/(s.ha) [14].
Za hidravlični preračun izberemo količine tuje vode, ki so določene glede na gostoto naselitve,
saj so količine večje. Glede na majhnost pretokov količine tuje vode ne bodo vplivale na
dimenzije cevi.
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6.3

Osnove za hidravlični preračun cevi

Hidravlični preračun je izveden z enačbami, ki so podane v nadaljevanju tega poglavja. Pri
izračunih so upoštevani tudi tehnični normativi, ki so določeni s Tehničnim pravilnikom o javni
kanalizaciji [10].
Za obravnavano območje je v tehničnem pravilniku [10] predpisan minimalni premer cevi DN
200. Glede na majhnost pretokov bodo cevi z minimalnim premerom najverjetneje zadoščale,
zato izberemo DN 200. Za izračune se uporabijo enačbe za delno polnjenje cevi. Pretok v cevi
je odvisen od prereza polnitve kanala in hitrosti. Izračunamo ga po enačbi [14]:
𝑄 =𝑆∗𝑣

(7)

Kjer so:
Q…pretok [m3/s],
S…prerez polnitve kanala [m2],
v…hitrost [m/s].
Enačbe za izračun hitrosti po Manningu za delno polnjenje [14]:
2

1

𝑣 = 𝑛 ∗ 𝑅 3 ∗ 𝐼 0,5

(8)

𝑘

𝑆

𝑅=𝑂
𝑆=

(9)

𝑑2
8

∗ (𝛼 − 𝑠𝑖𝑛𝛼)

(10)

𝑑

𝑂 = (2) ∗ 𝛼
𝑄=

1
𝑛𝑘

2

(11)
1

∗ 𝑅3 ∗ 𝐼2 ∗ 𝑆

(12)
2ℎ

𝛼 = 2 ∗ arccos(1 − ( 𝑑 ))
Kjer so:
v…hitrost [m/s],

(13)
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nk…koeficient hrapavosti (odvisen od materiala) [s/m1/3],
R…hidravlični radij [m],
I…padec [-],
O…omočen obod [m],
d…premer cevi [m],
h…višina polnitve cevi [m],
α…kot polnitve [rad].
Pri izračunih upoštevamo predpisane minimalne hitrosti v kanalih ter minimalne in maksimalne
padce kanalov. Omenjeni parametri so določeni v tehničnem pravilniku [14] oziroma je v
pravilniku predpisan način določitve.
Izračun izvedemo za vsako naselje posebej, pri Qs,max in Qs,min, ter pri vsakem omenjenem
pretoku za minimalni padec in maksimalni padec. Tako zajamemo in preverimo vse možne
kritične točke na določenem KS.
Znane imamo celotne sušne pretoke Qs,max in Qs,min in premer kanalizacijskih cevi, ki je povsod
enak ter znaša 200 mm. Sedaj je potrebno določiti minimalne in maksimalne padce za
posamezna naselja. Po tehničnem pravilniku [10] se minimalni padec kanala določi tako, da
hitrost pri srednjem dnevnem pretoku ni manjša od 0,5 m/s oziroma 1%, maksimalni dovoljeni
padec pa znaša 6%. Določitev minimalnih padcev za posamezna naselja je podana v prilogi
B. Pri določanju so uporabljene enačbe za hidravlični preračun cevi iz tega poglavja, srednji
dnevni pretoki v naseljih Qs,sr in hitrost 0,5 m/s. V naseljih Grič, Blatnik in Jerneja vas znašajo
minimalni padci po izračunih več kot 1%, v naselju Dobliče pa dobimo minimalni padec 0,8%.
Ker je vrednost manjša od 1%, na podlagi tehničnega pravilnika, izberemo minimalni padec
1%. Izračunani in dejanski minimalni padci za naselja so podani v preglednici 8.
Preglednica 8: Izračunani in dejanski minimalni padci po naseljih.

Naselje

Imin, rač [%]

Imin, dej [%]

Grič pri Dobličah

1,6

1,6

Dobliče

0,8

1

Blatnik pri Črnomlju

1,4

1,4
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Jerneja vas

1,8

1,8

Hidravlične preračune pri kritičnih točkah izvedemo tako, da predpostavimo takšne višine
polnitve h, da z izračuni dobimo celotni sušni pretok Qs, ki smo ga določili za posamezno
naselje. Ko so vsi pretoki izenačeni preverimo ustreznost izračunanih hitrosti. Po Kolarju [15]
najmanjša dovoljena hitrost v KS znaša 0,4 m/s. Prav tako je v tehničnem pravilniku [10]
določeno, da je potrebno izpiranje kanala s prekucnikom, če so hitrosti pri srednjem dnevnem
pretoku manjše od 0,4 m/s. V našem primeru najmanjša hitrost pri minimalnem dnevnem
pretoku znaša 0,49 m/s, kar zadosti obema zgoraj navedenima pogojema. Tudi maksimalne
hitrosti ne predstavljajo težav, saj največja hitrost, ki jo dobimo po izračunih, znaša 1,1 m/s.
Hidravlični preračuni cevi so podani v prilogah C1 in C2. Rezultati preračunov za posamezne
KS pa so opisani v poglavju 7, v katerem so obravnavane idejne rešitve.
6.4

Črpališče

Gradnjo črpališča se predvidi na območjih, kjer gravitacijski odvod ni mogoč. Odpadna voda
ni homogen medij, zato morajo biti črpališča in črpalke konstruirane tako, da ne prihaja do
motenj pri obratovanju in zamašitev [14].
V nadaljevanju poglavja je opisan postopek dimenzioniranja črpališč.


Določitev maksimalnega dotoka Qdot,max na črpališče

Maksimalni dotok Qdot,max določimo glede na maksimalni urni sušni dotok qs,max,h in dotok tuje
vode qt. Pri sušnem pretoku upoštevamo število prebivalcev, ki bodo priključeni na črpališče.
Število prebivalcev pomnožimo z normo potrošnje, ki je značilna za naselje. Ker upoštevamo
maksimalni urni dotok, dobljeni dnevni pretok delimo z 10. Temu dodamo količino tuje vode in
dobimo celotni maksimalni dotok na črpališče Qdot,max. Količino tuje vode določimo glede na
gostoto naselitve. Pričakovani dotok tuje vode v [l/(s.ha)] povzamemo iz poglavja 6.2.2., kjer
smo ga določili za posamezna naselja. To količino pomnožimo s površino dela naselja, za
katerega je predvideno črpališče odpadne vode. Tako dobimo dotok tuje vode za del naselja
v [l/s]. Maksimalni dotok na črpališče določimo po enačbi (14).
𝑄𝑑𝑜𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ + 𝑞𝑡
Kjer so:
Qdot,max … maksimalni dotok [m3/h],

(14)
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qs,max,h … maksimalni urni sušni dotok [m3/h],
qt … dotok tuje vode [m3/h].


Določitev volumna akumulacijskega bazena Vak na črpališču

Akumulacijski bazen črpališča je dimenzioniran glede na maksimalni dotok Qdot,max. Volumen
je odvisen tudi od pogostosti vključitve črpalke na črpališču. Volumen akumulacijskega bazena
dobimo po enačbi (15), kjer maksimalni dotok pomnožimo s časom akumuliranja med
vklopoma črpalke.
𝑉𝑎𝑘 = 𝑄𝑑𝑜𝑡,𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑡𝑎

(15)

Kjer so:
Vak … volumen akumulacijskega bazena [m3],
Qdot,max … maksimalni dotok [m3/h],
ta … čas akumuliranja med vklopoma črpalke [h].
Zaradi majhnih pretokov v obravnavanih primerih ne gre za akumulacijske bazene, ampak za
črpalne jaške.


Določitev pretoka v tlačnem cevovodu Qč

Pretok v tlačnem cevovodu se določi po enačbi (16) glede na notranji premer tlačnega
cevovoda di in minimalno dovoljeno hitrost v tlačnem cevovodu. Notranji premer je pridobljen
s spletne strani podjetja Zagožen, minimalna dovoljena hitrost v tlačnem vodu pa je predpisana
v tehničnem pravilniku [10].
𝑄č = 𝑣 ∗ 𝑆 = 𝑣 ∗

𝜋∗𝑑𝑖 2
4

Kjer so:
Qč … pretok v tlačnem cevovodu [m3/s],
v … minimalna dovoljena hitrost [m/s],
S … prečni prerez cevi [m2],

(16)
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di … notranji premer cevi [m].


Določitev višine črpanja Hč

Višino črpanja izračunamo po spodnji enačbi [14]:
𝐻č = 𝐻𝑔𝑒𝑜𝑑 + ∆𝐻

(17)

Kjer so:
Hč ... višina črpanja [m],
Hgeod … geodetska višina [m],
ΔH … vsota linijskih in lokalnih izgub [m].
Geodetska višina Hgeod je višina, ki predstavlja višinsko razliko med gladino na sesalni strani in
gladino na tlačni strani. Določimo jo na podlagi terenskih pogojev [14].Člen ΔH predstavlja
vsoto linijskih in lokalnih izgub in ga izračunamo po enačbi (18). Linijske izgube so izgube
vzdolž sesalne in tlačne cevi - enačba (19), lokalne izgube pa izgube na vtoku v sesalno cev,
kolenih, ventilih in na iztoku iz tlačne cevi - enačba (20) [14].
ΔH = 𝐻𝑙𝑖𝑛 + 𝐻𝑙𝑜𝑘
𝑣2

𝐿

𝑖
𝐻𝑙𝑖𝑛 = Σ𝜆𝑖 𝑑𝑖 ∗ 2𝑔
𝑖

𝐻𝑙𝑜𝑘 = 𝛴𝜉𝑗 ∗

𝑣𝑗 2
2𝑔

Kjer so:
ΔH … vsota linijskih in lokalnih izgub [m],
Hlin .. vsota linijskih izgub [m],
Hlok … vsota lokalnih izgub [m],
λ … koeficient trenja [-],
ξ … koeficient lokalnih izgub [-],

(18)
(19)

(20)
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Li … dolžina cevi [m],
di … premer cevi [m],
v … hitrost [m/s],
g … gravitacijski pospešek [m/s2].
Za koeficient trenja λ vzamemo vrednost 0,026 [31]. Uporabljene vrednosti koeficientov
lokalnih izgub na vtoku, kolenih, nepovratni zaklopki, zapornem ventilu in iztoku so podane v
preglednici 9.
Preglednica 9: Vrednosti koeficientov lokalnih izgub [31] [32].



ξi

Vrednost koeficienta [-]

ξvt

1

ξkol, α = 90°

0,2

ξnz

1

ξzv

0,3

ξiz

1

Izbira črpalke

Pri izbiri črpalke moramo upoštevati višino črpanja Hč in pretok Qč. Ko poznamo višino črpanja
in pretok lahko določimo moč črpalke Pč, pri tem pa moramo upoštevati tudi izkoristek η.
Enačba za izračun moči črpalke [32]:
𝑃č =

𝜌 𝑄č 𝐻č 𝑔
𝜂

Kjer so:
Pč … moč črpalke [W],
ρ … gostota tekočine [kg/m3],
Qč … pretok skozi črpalko [m3/s],
Hč … višina črpanja [m],
g … gravitacijski pospešek [m/s2],

(21)
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η … izkoristek [-].
Posamezna črpalka ima pri določenem pretoku Q in določeni višini črpanja Hč optimalen
učinek. Pri izbiri črpalke smo pozorni na to, da bo črpanje imelo maksimalni učinek oziroma
največji izkoristek η [14]. Pri izračunih je uporabljen izkoristek 0,7.
6.5

Čistilna naprava

Zmogljivost ČN se določi glede na biokemijsko obremenitev, ki je pomembna pri določanju
obremenitve biološkega dela čistilne naprave. Le ta se izraža s populacijskimi ekvivalenti (PE),
kjer en PE pomeni obremenitev enega prebivalca in znaša 60 g/(P.dan) BPK5. BPK5 je
parameter, ki nam pove potrebno množino kisika za razgradnjo organskih snovi v petih dneh.
Skupno povprečno dnevno biokemijsko obremenitev se izračuna z enačbo (22) [14].
𝐺 =𝐴∗𝑔

(22)

Kjer so:
G…povprečna dnevna obremenitev v BPK5 [g/dan],
A…število prebivalcev [P],
g…obremenitev enega prebivalca v BPK5 [g/P.dan].
V tehničnem pravilniku [10] je določeno, da se ČN projektirajo za dobo 30 let. Zato moramo
pri številu prebivalcev upoštevati prirast prebivalstva, če je v obravnavanem naselju prisotna.
Glede na analizo o gibanju števila prebivalcev, prirast prebivalstva upoštevamo samo v Jerneji
vasi, v ostalih naseljih pa ne. Uporabimo letni prirast za manjša naselja, ki znaša 0,5 %. Število
prebivalcev, ki je upoštevano pri projektiranju posameznih MČN in skupne MČN, je prikazano
v preglednici 10.
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Preglednica 10: Projektno število prebivalcev za MČN.

Naselje

Število prebivalcev

Projektno število
prebivalcev za MČN

Grič pri Dobličah

81

81

Dobliče

176

176

Blatnik pri Črnomlju

96

96

Jerneja vas

71

83

Skupaj

424

436

Pri izbiri tehnologije čiščenja odpadne vode je pomemben vir odpadne vode, saj je od
predhodne uporabe vode je odvisna njena kemijska, fizikalna in biološka sestava. Pomembna
pa je tudi zahtevana stopnja čiščenja, ki se določi glede na zahteve odvodnika. Glede na to,
da se del obravnavanega območja nahaja v VVO, je pri izbiri ČN (tehnologije čiščenja odpadne
vode), ki jo predvidimo postaviti na VVO, potrebno nameniti posebno pozornost. Pomembno
je, da se voda očisti tudi mikrobiološko, zato je potrebna dodatna obdelava odpadne vode.
Za MČN, katere postavitev je predvidena na VVO izberemo MBR tehnologijo, ki zagotavlja
zanesljive rezultate. RČN za takšna območja ni primerna, saj rezultati niso zanesljivi, pri SBR
pa bi bilo potrebna še dezinfekcija, da se voda očisti tudi mikrobiološko. V ostalih primerih,
izven VVO, se predvidi čiščenje odpadne vode v SBR.
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IDEJNE REŠITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE

V tem poglavju so obravnavane tri variante idejnih rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode.
V rešitvi I je za vsako naselje predvidena samostojna MČN. V rešitvi II imata naselji Grič in
Dobliče skupno MČN, naselji Blatnik in Jerneja vas pa samostojni MČN. V rešitvi III je za
naselja Grič, Dobliče in Blatnik predvidena skupna MČN, za Jernejo vas pa samostojna MČN.
Za odvod odpadne vode iz naselij je predviden ločen kanalizacijski sistem. Na vseh predelih,
kjer je to mogoče, bo izveden gravitacijski odvod odpadne vode. V primerih, ko gravitacijsko
odvajanje ni mogoče, se predvidi tlačni vod s črpališčem. V sklopu rešitev so predvidena tako
skupna črpališča za več stanovanjskih objektov kot tudi samostojna hišna črpališča.
Odvod padavinske odpadne vode je urejen ločeno od sušnega odtoka in je obravnavan v
poglavju 7.5.
7.1

Rešitev I

V rešitvi I je predvideno, da ima vsako naselje svoj kanalizacijski sistem in čistilno napravo. V
tem primeru povezave s kanalizacijskimi vodi med naselji niso potrebne, predvidene pa so štiri
MČN. V nadaljevanju so prikazane idejne rešitve KS po posameznih naseljih in pripadajoče
MČN.
7.1.1

KS Grič pri Dobličah

Zasnova KS
Naselje leži na pobočju Poljanske gore, kar pomeni precej nagnjen teren. KS bo speljan po
cesti, ki poteka skozi naselje in se spušča proti Dobličam. Zaradi velike nagnjenosti terena so
potrebni kaskadni jaški, da se zagotovijo primerni padci kanalizacijskih cevi. MBR MČN je
predvidena na severu naselja.
Po cesti bo speljan kanal G, v katerem se bo zbirala odpadna voda iz vseh stanovanjskih
objektov. Kanal se začne v RJ G1 in zaključi pri MČN. Skupna dolžina kanala G znaša 625,00
m. Vsi objekti se lahko na kanal priključijo gravitacijsko, razen objekta s hišno številko 1B. Ta
se nahaja na nižji koti terena kot RJ G16, ki je najprimernejši za priključitev objekta. Iz tega
razloga se za objekt predvidi hišno črpališče ČG1, s katerim se bo odpadna voda črpala v RJ
G16. Dolžina tlačnega voda znaša 112,20 m.
Pregledna situacija KS Grič je podana v prilogi F1, vzdolžni prerez kanala G pa v prilogi G1.
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Hidravlična obremenitev
Sušni odtok
Za naselje Grič, glede na analizo o gibanju števila prebivalcev, prirasti prebivalstva ne
upoštevamo. V tem primeru je količina sušnega odtoka enaka količini porabe vode v naselju.
V letu 2016 je bilo v naselju porabljenih 2475 m3 vode. Dnevni odtok dobimo tako, da letno
porabo delimo s številom dni v letu. Dnevni odtok znaša 6,76 m3/dan.
Pri dimenzioniranju kanalov na sušni odtok je potrebno upoštevati dnevna nihanja pretokov.
Upoštevamo jih z maksimalnim urnim, srednjim in minimalnim urnim pretokom ter jih
izračunamo po enačbah (4), (5) in (6). Rezultati so podani spodaj.
𝑞𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ = 0,19 𝑙/𝑠
𝑞𝑠,𝑠𝑟 = 0,08 𝑙/𝑠
𝑞𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ = 0,05 𝑙/𝑠
Tuja voda
Količina tuje vode je določena glede na gostoto naselitve v poglavju 6.2.2 in je podana v
preglednici 7. Količina tuje vode za Grič znaša:
𝑞𝑡 = 0,41 𝑙/𝑠
Celotni sušni odtok
Celotni sušni odtok je vsota sušnega odtoka iz gospodinjstev in tuje vode.
𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ + 𝑞𝑡 = 0,19 𝑙/𝑠 + 0,41 𝑙/𝑠 = 0,60 𝑙/𝑠
𝑄𝑠,𝑠𝑟 = 𝑞𝑠,𝑠𝑟 + 𝑞𝑡 = 0,08 𝑙/𝑠 + 0,41 𝑙/𝑠 = 0,49 𝑙/𝑠
𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 𝑞𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ + 𝑞𝑡 = 0,05 𝑙/𝑠 + 0,41 𝑙/𝑠 = 0,46 𝑙/𝑠
Hidravlični preračun cevi
Hidravlični preračun cevi je podan v prilogi C1. Pri izračunih so uporabljene enačbe in postopki
iz poglavja 6.3. Zaradi majhnosti pretokov je izbran premer cevi DN 200, ki je kot minimalni
premer določen v tehničnem pravilniku [10]. Za KS Grič je določen minimalni padec 1,6 %,
maksimalni padec pa znaša 6 %. Na vseh kritičnih točkah so hitrosti ustrezne, saj so večje od
0,4 m/s. Najmanjšo hitrost, ki znaša 0,49 m/s, dobimo pri Qs,min in Imin, največjo hitrost, ki znaša
0,84 m/s, pa pri Qs,max in Imax.
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Črpališče ČG1
Črpališče ČG1 je hišno črpališče in je namenjeno črpanju odpadne vode iz stanovanjskega
objekta s hišno številko 1B. Predvidi se hišno črpališče s črpalko s sekalci SEMISOM 125 GR,
ki ga ponuja podjetje ECO-ING D.O.O. Shema izbranega hišnega črpališča je podana v prilogi
D.
Čistilna naprava
MČN projektiramo za 81 prebivalcev, saj prirasta v naselju ne upoštevamo. Glede na število
prebivalcev izračunamo skupno dnevno biokemijsko obremenitev, ki po spodnjem izračunu
znaša 4,86 kg/dan.
𝐺 = 𝐴 ∗ 𝑔 = 81 𝑃 ∗ 60 𝑔/(𝑃. 𝑑𝑎𝑛) = 4860 𝑔/𝑑𝑎𝑛
Naselje se v celoti nahaja v najožjem vodovarstvenem območju VVO I, zato je pomembno, da
se uporabi tehnologija, ki zagotavlja zanesljive rezultate. Za čiščenje odpadne vode je
predvidena MBR MČN z zmogljivostjo 100 PE. Izberemo BC100-MBR v obliki kontejnerja od
proizvajalca ENVI-PUR. Tehnične lastnosti in parametri očiščene odpadne vode izbrane MČN
so podani v poglavju 7.4.
Dimenzije izbrane BC100-MBR MČN znašajo 5,2 m x 2,2 m x 3,1 m (slika 27, poglavje 7.4).
MČN torej zavzame površino 12 m2. Poleg tega je potrebno predvideti tudi površino za dostop
in varnostno ograjo okoli MČN. Za celoten objekt je vključno z zunanjo ureditvijo potrebnih vsaj
30 m2. Predvidena lokacija MČN je prikazana na sliki 17.
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Slika 17: Predvidena lokacija MČN Grič.

Iztok za odvajanje odpadne vode bo izveden preko ponikovalnega polja v tla. Predvidena
lokacija MČN se nahaja na VVO I, kjer je iztok za odvajanje odpadne vode prepovedan z
uredbo [8]. Iztok iz MČN bo speljan izven območja VVO I, v območje VVO II. Na tem območju
je iztok dovoljen, če je zanj izdano vodno soglasje in izvedena analiza tveganja za
onesnaženje.
7.1.2

KS Dobliče

Zasnova KS
Večji del naselja leži ob cesti, ki se spušča v smeri Blatnika. Po tej je predviden glavni
gravitacijski kanal D, ki se začne v RJ D1, kasneje pa je od RJ D26 usmerjen proti reki Dobličici
in speljan do MČN. Kanalu D se z zahodne smeri v RJ D22 priključi kanal D1. Temu se priključi
kanal D2. Oba kanala potekata po precej nagnjenem terenu, saj zahodni del naselja leži na
vznožju Poljanske gore. Velike naklone premagamo s kaskadnimi jaški. Glavnemu kanalu D
se s severne strani priključijo tudi kanali D4, D5 in D6, in sicer v RJ D27, D30 in D32. Dolžine
kanalov so podane v preglednici 11.
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Preglednica 11:Dolžine kanalov KS Dobliče.

Ime kanala

Dolžina kanala [m]

Potek kanala

Kanal D

807,80

D1 - MČN

Kanal D1

310,00

D1.1 - D22

Kanal D2

67,00

D2.1 - D1.4

Kanal D3

51,40

D3.1 - ČD2

Kanal D4

91,40

D4.1 - D27

Kanal D5

50,00

D5.1 - D30

Kanal D6

33,50

D6.1 - D32

Skupaj

1411,10

Večina objektov se na kanale lahko priključi gravitacijsko, pri nekaterih pa to zaradi lege na
nižji koti od kote kanala ni mogoče. V takšnih primerih je potrebno črpanje odpadne vode. Za
objekta s hišnima številkama 44 in 45 se predvidi črpanje na skupnem črpališču ČD1. Prav
tako se skupno črpanje predvidi za objekta s hišnima številkama 16 in 19B, in sicer na črpališču
ČD2. Za objekt s hišno številko 18A se predvidi samostojno hišno črpališče ČD3. Odpadna
voda iz črpališča ČD1 se po tlačnem vodu črpa v RJ D2.1 na kanalu D2. V črpališču ČD2 se
odpadna voda zbira po kanalu D3, in črpa v RJ D27 na glavnem kanalu D. Hišno črpališče
ČD3 se priključi na RJ D4.1 na kanalu D4. Skupna dolžina tlačnih vodov znaša 241,50 m.
Pregledna situacija KS Dobliče je podana v prilogi F2, vzdolžna prereza kanalov D in D1 pa v
prilogi G2.
Hidravlična obremenitev
Sušni odtok
Za naselje Dobliče, glede na analizo o gibanju števila prebivalcev, prirasti prebivalstva ne
upoštevamo. V tem primeru je količina sušnega odtoka enaka količini porabe vode v naselju.
V letu 2016 je bilo v naselju porabljenih 7036 m3 vode. Dnevni odtok dobimo tako, da letno
porabo delimo s številom dni v letu. Dnevni odtok znaša 19,22 m3/dan.
Pri dimenzioniranju kanalov na sušni odtok je potrebno upoštevati dnevna nihanja pretokov.
Upoštevamo jih z maksimalnim urnim, srednjim in minimalnim urnim pretokom ter jih
izračunamo po enačbah (4), (5) in (6). Rezultati so podani spodaj.
𝑞𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ = 0,53 𝑙/𝑠
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𝑞𝑠,𝑠𝑟 = 0,22 𝑙/𝑠
𝑞𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ = 0,14 𝑙/𝑠
Tuja voda
Količina tuje vode je določena glede na gostoto naselitve v poglavju 6.2.2 in je podana v
preglednici 7. Količina tuje vode za Dobliče znaša:
𝑞𝑡 = 0,85 𝑙/𝑠
Celotni sušni odtok
Celotni sušni odtok je vsota sušnega odtoka iz gospodinjstev in tuje vode.
𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ + 𝑞𝑡 = 0,53 𝑙/𝑠 + 0,85 𝑙/𝑠 = 1,38 𝑙/𝑠
𝑄𝑠,𝑠𝑟 = 𝑞𝑠,𝑠𝑟 + 𝑞𝑡 = 0,22 𝑙/𝑠 + 0,85 𝑙/𝑠 = 1,07 𝑙/𝑠
𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 𝑞𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ + 𝑞𝑡 = 0,14 𝑙/𝑠 + 0,85 𝑙/𝑠 = 0,99 𝑙/𝑠
Hidravlični preračun cevi
Hidravlični preračun cevi je podan v prilogi C1. Uporabljene enačbe in postopki pri izračunih
pa so podani v poglavju 6.3. Zaradi majhnosti pretokov je izbran minimalni premer cevi DN
200, ki je določen v tehničnem pravilniku [10]. Za KS Dobliče je določen minimalni padec 1%
in maksimalni padec 6,2%. Na vseh kritičnih točkah so hitrosti ustrezne, saj so večje od 0,4
m/s. Najmanjšo hitrost, ki znaša 0,53 m/s, dobimo pri Qs,min in Imin, največjo hitrost, ki znaša 1,1
m/s, pa pri Qs,max in Imax.
Črpališča
Črpališče ČD1
Črpališče je namenjeno za črpanje odpadne vode iz dveh stanovanjskih objektov, kar znaša 6
PE. Gre za stanovanjska objekta s hišnima številkama 44 in 45. Celotni maksimalni dotok na
črpališče Qdot,max je 0,12 m3/h. Črpalka se bo vklapljala na vsaki dve uri, kar pomeni, da je
potreben volumen črpalnega jaška 0,24 m3.
𝑄𝑑𝑜𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ + 𝑞𝑡 = 0,062 𝑚3 /ℎ + 0,059 𝑚3 /ℎ = 0,12 𝑚3 /ℎ
𝑉𝑎𝑘 = 𝑄𝑑𝑜𝑡,𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑡𝑎 = 0,12 𝑚3 /ℎ ∗ 2ℎ = 0,24 𝑚3
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Izbran premer tlačnega voda je DN90, v izračunu pa upoštevamo notranji premer di, ki znaša
81,4 mm [33]. Minimalna hitrost v tlačnem vodu je določena s tehničnim pravilnikom [10] in
znaša 0,7 m/s. Dolžina tlačnega voda je 65,3 m. Parametri za določitev črpalke so podani v
preglednici 12.
Preglednica 12: Parametri za določitev črpalke na črpališču ČD1.

Qč [l/s]

v [m/s]

di [mm]

L [m]

3.64

0.7

81.4

65.3

Hgeod
[m]
2.59

Hlin [m]

Hlok [m]

Hč [m]

P [kW]

0.52

0.09

3.2

0.164

Glede na določene parametre izberemo črpalko SEG.40.09.E.2.50B proizvajalca Grundfos. V
črpališču sta predvideni dve črpalki, ki se vključujeta izmenično. Črpalka se vključi na vsaki
dve uri in črpa 1,11 min. Opis, krivulje in ostale karakteristike črpalke so prikazane v prilogi E1.
Črpališče ČD2
Črpališče je namenjeno za črpanje odpadne vode iz dveh stanovanjskih objektov, kar znaša 6
PE. Gre za stanovanjska objekta s hišnima številkama 16 in 19B. Celotni maksimalni dotok na
črpališče Qdot,max je 0,14 m3/h. Črpalka se bo vklapljala na vsaki dve uri, kar pomeni, da je
potreben volumen črpalnega jaška 0,28 m3.
𝑄𝑑𝑜𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ + 𝑞𝑡 = 0,062 𝑚3 /ℎ + 0,078 𝑚3 /ℎ = 0,14 𝑚3 /ℎ
𝑉𝑎𝑘 = 𝑄𝑑𝑜𝑡,𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑡𝑎 = 0,14 𝑚3 /ℎ ∗ 2ℎ = 0,28 𝑚3
Izbran premer tlačnega voda je DN90, v izračunu pa upoštevamo notranji premer di, ki znaša
81,4 mm [33]. Minimalna hitrost v tlačnem vodu je določena s tehničnim pravilnikom [10] in
znaša 0,7 m/s. Dolžina tlačnega voda je 138,4 m. Parametri za določitev črpalke so podani v
preglednici 13.
Preglednica 13: Parametri za določitev črpalke na črpališču ČD2.

Qč [l/s]

v [m/s]

di [mm]

L [m]

Hgeod [m]

Hlin [m]

Hlok [m]

Hč [m]

P [kW]

3.64

0.7

81.4

138.4

2.10

1.10

0.09

3.3

0.168

Glede na določene parametre izberemo črpalko SEG.40.09.E.2.50B proizvajalca Grundfos. V
črpališču sta predvideni dve črpalki, ki se vključujeta izmenično. Črpalka se vključi na vsaki
dve uri in črpa 1,28 min. Opis, krivulje in ostale karakteristike črpalke so prikazane v prilogi E1.
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Črpališče ČD3
Črpališče ČD3 je hišno črpališče in je namenjeno črpanju odpadne vode za stanovanjski objekt
s hišno številko 18A. Predvidi se hišno črpališče s črpalko s sekalci SEMISOM 125 GR, ki ga
ponuja podjetje ECO-ING d.o.o. Shema izbranega hišnega črpališča je podana v prilogi D.
Čistilna naprava
MČN projektiramo za 176 prebivalcev, saj prirasta v naselju ne upoštevamo. Glede na število
prebivalcev izračunamo skupno dnevno biokemijsko obremenitev, ki po spodnjem izračunu
znaša 10,56 kg/dan.
𝐺 = 𝐴 ∗ 𝑔 = 176 𝑃 ∗ 60 𝑔/(𝑃. 𝑑𝑎𝑛) = 10560 𝑔/𝑑𝑎𝑛
Za čiščenje odpadne vode je predvidena SBR MČN z zmogljivostjo 200 PE od proizvajalca
Zagožen. Tehnični podatki izbrane MČN so pridobljeni iz prospekta proizvajalca in so podani
na slikah 25 in 26 v poglavju 7.4.
SBR MČN zavzame površino 88 m2. Poleg tega je potrebno predvideti tudi površino za dostop
in varnostno ograjo okoli MČN. Za celoten objekt je vključno z zunanjo ureditvijo potrebnih vsaj
126 m2. Predvidena lokacija MČN je prikazana na sliki 18. Iztok za odvajanje odpadne vode
bo speljan v reko Dobličico.

Slika 18: Predvidena lokacija MČN Dobliče.
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KS Blatnik pri Črnomlju

Zasnova KS
Kot je že opisano v poglavju 5.6 je potrebno urediti le zahodni del naselja, ki po operativnem
programu predstavlja samostojno aglomeracijo Blatnik pri Črnomlju. Za večji del aglomeracije
pada teren proti zahodu, zato predvidimo gravitacijski odvod odpadne vode v smeri zahod po
kanalu B. Na zahodni strani naselja je predvidena tudi MČN. Zaradi dviga terena na vzhodnem
delu in posledično prevelikih globin v primeru gravitacijskega odvoda proti zahodu, na tem delu
predvidimo tlačni vod. Odpadna voda se zbira v gravitacijskem kanalu B1, ki pada v smeri
vzhod in je speljan do črpališča ČB1. Nato se črpa v RJ B1 na kanalu B in se po njem
gravitacijsko odvaja naprej. Kanalu B se z južne strani priključi tudi gravitacijski kanal B2.
Dolžine kanalov so podane v preglednici 14, dolžina tlačnega voda pa znaša 262,00 m.
Preglednica 14: Dolžine kanalov KS Blatnik pri Črnomlju.

Ime kanala

Dolžina kanala [m]

Potek kanala

Kanal B

422,00

B1 - MČN

Kanal B1

238,00

B1.1 - ČB1

Kanal B2

112,00

B2.1 - B9

Skupaj

772,00

Pregledna situacija KS Blatnik pri Črnomlju je podana v prilogi F3, vzdolžna prereza kanalov
B in B1 pa v prilogi G3.
Hidravlična obremenitev
Sušni odtok
Za naselje Blatnik, glede na analizo o gibanju števila prebivalcev, prirasti prebivalstva ne
upoštevamo. V tem primeru je količina sušnega odtoka enaka količini porabe vode v naselju.
V letu 2016 je bilo v naselju porabljenih 3449 m3 vode. Dnevni odtok dobimo tako, da letno
porabo delimo s številom dni v letu. Dnevni odtok znaša 9,42 m3/dan.
Pri dimenzioniranju kanalov na sušni odtok je potrebno upoštevati dnevna nihanja pretokov.
Upoštevamo jih z maksimalnim urnim, srednjim in minimalnim urnim pretokom ter jih
izračunamo po enačbah (4), (5) in (6). Rezultati so podani spodaj.
𝑞𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ = 0,26 𝑙/𝑠
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𝑞𝑠,𝑠𝑟 = 0,11 𝑙/𝑠
𝑞𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ = 0,07 𝑙/𝑠
Tuja voda
Količina tuje vode je določena glede na gostoto naselitve v poglavju 6.2.2 in je podana v
preglednici 7. Količina tuje vode za Blatnik znaša:
𝑞𝑡 = 0,47 𝑙/𝑠
Celotni sušni odtok
Celotni sušni odtok je vsota sušnega odtoka iz gospodinjstev in tuje vode.
𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ + 𝑞𝑡 = 0,26 𝑙/𝑠 + 0,47 𝑙/𝑠 = 0,73 𝑙/𝑠
𝑄𝑠,𝑠𝑟 = 𝑞𝑠,𝑠𝑟 + 𝑞𝑡 = 0,11 𝑙/𝑠 + 0,47 𝑙/𝑠 = 0,58 𝑙/𝑠
𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 𝑞𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ + 𝑞𝑡 = 0,07 𝑙/𝑠 + 0,47 𝑙/𝑠 = 0,54 𝑙/𝑠
Hidravlični preračun cevi
Hidravlični preračun cevi je podan v prilogi C1. Uporabljene enačbe in postopki pri izračunih
pa so podani v poglavju 6.3. Zaradi majhnosti pretokov je izbran minimalni premer cevi DN
200, ki je določen v tehničnem pravilniku [10]. Za KS Blatnik je določen minimalni padec 1,4%
in maksimalni padec 6%. Na vseh kritičnih točkah so hitrosti ustrezne, saj so večje od 0,4 m/s.
Najmanjšo hitrost, ki znaša 0,49 m/s, dobimo pri Qs,min in Imin, največjo hitrost, ki znaša 0,84
m/s, pa pri Qs,max in Imax.
Črpališče ČB1
Črpališče je namenjeno za črpanje odpadne vode iz osmih stanovanjskih objektov, kar znaša
27 PE. Celotni maksimalni dotok na črpališče Qdot,max znaša 0,66 m3/h. Črpalka se bo vklapljala
na vsaki dve uri, kar pomeni, da je potreben volumen črpalnega jaška 1,32 m3.
𝑄𝑑𝑜𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ + 𝑞𝑡 = 0,265 𝑚3 /ℎ + 0,398 𝑚3 /ℎ = 0,66 𝑚3 /ℎ
𝑉𝑎𝑘 = 𝑄𝑑𝑜𝑡,𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑡𝑎 = 0,66 𝑚3 /ℎ ∗ 2ℎ = 1,32 𝑚3
Izbran premer tlačnega voda je DN90, v izračunu pa upoštevamo notranji premer di, ki znaša
81,4 mm [33]. Minimalna hitrost v tlačnem vodu je določena s tehničnim pravilnikom [10] in
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znaša 0,7 m/s. Dolžina tlačnega voda je 261,2 m. Parametri za določitev črpalke so podani v
preglednici 15.
Preglednica 15: Parametri za določitev črpalke na črpališču ČB1.

Qč [l/s]

v [m/s]

di [mm]

L [m]

Hgeod [m]

Hlin [m]

Hlok [m]

Hč [m]

P [kW]

3.64

0.7

81.4

261.2

4.59

2.08

0.09

6.8

0.345

Glede na določene parametre izberemo črpalko SEG.40.12.E.2.1.502 proizvajalca Grundfos.
V črpališču sta predvideni dve črpalki, ki se vključujeta izmenično. Črpalka se vključi na vsaki
dve uri in črpa 6,06 min. Opis, krivulje in ostale karakteristike črpalke so prikazane v prilogi E2.
Čistilna naprava
MČN projektiramo za 96 prebivalcev, saj prirasta v naselju ne upoštevamo. Glede na število
prebivalcev izračunamo skupno dnevno biokemijsko obremenitev, ki po spodnjem izračunu
znaša 5,76 kg/dan.
𝐺 = 𝐴 ∗ 𝑔 = 96 𝑃 ∗ 60 𝑔/(𝑃. 𝑑𝑎𝑛) = 5760 𝑔/𝑑𝑎𝑛
Za čiščenje odpadne vode je predvidena SBR MČN z zmogljivostjo 100 PE od proizvajalca
Zagožen. Tehnični podatki izbrane MČN so pridobljeni iz prospekta proizvajalca in so podani
na slikah 25 in 26 v poglavju 7.4.
SBR MČN zavzame površino 33 m2. Poleg tega je potrebno predvideti tudi površino za dostop
in varnostno ograjo okoli MČN. Za celoten objekt je vključno z zunanjo ureditvijo potrebnih vsaj
56 m2. Predvidena lokacija MČN je prikazana na sliki 19. Iztok za odvajanje bo izveden preko
ponikovalnega polja v tla.
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Slika 19: Predvidena lokacija MČN Blatnik.

7.1.4

KS Jerneja vas

Zasnova KS
Teren v Jerneji vasi pada proti zahodu in v tej smeri z gravitacijskim odvodom speljemo tudi
odpadno vodo po glavnem kanalu J. Temu se z leve in desne priključijo še tri gravitacijski
kanali J2, J3 in J4. Del vasi je tudi zaselek Anjeli, ki se nahaja pri izviru Dobličice. Teren se na
tem delu že nekoliko dvigne, saj Anjeli ležijo ob vznožju Poljanske gore in tako pada proti
vzhodu. Odpadno vodo iz Anjelov speljemo gravitacijsko po kanalu J1 proti vzhodu. MBR MČN
je predvidena na najnižji točki z obeh strani, kamor sta speljana kanala J in J1. Dolžine kanalov
so podane v preglednici 16.
Preglednica 16: Dolžine kanalov KS Jerneja vas.

Ime kanala

Dolžina kanala [m]

Potek kanala

Kanal J

380,60

J1 - MČN

Kanal J1

177,90

J1.1 - MČN

Kanal J2

48,00

J2.1 - MČN

Kanal J3

74,00

J3.1 - J8

Kanal J4

101,00

J4.1 - J5

Skupaj

781,50
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Pregledna situacija KS Jerneja vas je podana v prilogi F4, vzdolžna prereza kanalov J in J1
pa v prilogi G4.
Hidravlična obremenitev
Sušni odtok
V Jerneji vasi, glede na analizo o gibanju števila prebivalcev, upoštevamo prirast prebivalstva.
Uporabimo letni prirast za manjša naselja, ki znaša 0,5 % in enačbo (3). Za izračun sušnega
odtoka potrebujemo tudi normo porabe vode, ki jo dobimo iz podatka o količini porabljene vode
in številu prebivalcev. V letu 2016 je v Jerneji vasi prebivalo 70 prebivalcev, poraba vode pa je
znašala 7347 l/dan. Normo porabe vode dobimo tako, da količino porabljene vode delimo s
številom prebivalcev in znaša 105 l/P.dan.

𝐴 = 𝐴𝑜 (1 +

0,5 50
𝑝 𝑛
) = 71𝑃 ∗ (1 +
) = 91𝑃
100
100

𝑞𝑠 = 𝐴 ∗ 𝑛𝑝 = 91 𝑃 ∗ 105

𝑙
𝑙
= 9555
𝑃. 𝑑𝑎𝑛
𝑑𝑎𝑛

Po izračunih bo čez 50 let v Jerneji vasi 91 prebivalcev, sušni odtok pa bo znašal 9555 l/dan
oziroma 7,35 m3/dan.
Pri dimenzioniranju kanalov na sušni odtok je potrebno upoštevati dnevna nihanja pretokov.
Upoštevamo jih z maksimalnim urnim, srednjim in minimalnim urnim pretokom ter jih
izračunamo po enačbah (4), (5) in (6). Rezultati so podani spodaj.
𝑞𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ = 0,27 𝑙/𝑠
𝑞𝑠,𝑠𝑟 = 0,11 𝑙/𝑠
𝑞𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ = 0,07 𝑙/𝑠
Tuja voda
Količina tuje vode je določena glede na gostoto naselitve v poglavju 6.2.2 in je podana v
preglednici 7. Količina tuje vode za Jernejo vas znaša:
𝑞𝑡 = 0,45 𝑙/𝑠
Celotni sušni odtok
Celotni sušni odtok je vsota sušnega odtoka iz gospodinjstev in tuje vode.
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𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ + 𝑞𝑡 = 0,27 𝑙/𝑠 + 0,45 𝑙/𝑠 = 0,72 𝑙/𝑠
𝑄𝑠,𝑠𝑟 = 𝑞𝑠,𝑠𝑟 + 𝑞𝑡 = 0,11 𝑙/𝑠 + 0,45 𝑙/𝑠 = 0,56 𝑙/𝑠
𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 𝑞𝑠,𝑚𝑖𝑛,ℎ + 𝑞𝑡 = 0,07 𝑙/𝑠 + 0,45 𝑙/𝑠 = 0,52 𝑙/𝑠
Hidravlični preračun cevi
Hidravlični preračun cevi je podan v prilogi C1. Uporabljene enačbe in postopki pri izračunih
pa so podani v poglavju 6.3. Zaradi majhnosti pretokov je izbran minimalni premer cevi DN
200, ki je določen v tehničnem pravilniku [11]. Za KS Jerneja vas je določen minimalni padec
1,8 % in maksimalni padec 6 %. Na vseh kritičnih točkah so hitrosti ustrezne, saj so večje od
0,4 m/s. Najmanjšo hitrost, ki znaša 0,53 m/s, dobimo pri Qs,min in Imin, največjo hitrost, ki znaša
0,89 m/s, pa pri Qs,max in Imax.
Čistilna naprava
MČN projektiramo za 83 prebivalcev, ki jih dobimo po izračunu ob upoštevanju 0,5 % letnega
prirasta in projektne dobe ČN 30 let. Glede na število prebivalcev izračunamo skupno dnevno
biokemijsko obremenitev, ki po spodnjem izračunu znaša 4,98 kg/dan.
𝑝 𝑛
0,5 30
𝐴 = 𝐴𝑜 (1 +
) = 71𝑃 ∗ (1 +
) = 83𝑃
100
100
𝐺 = 𝐴 ∗ 𝑔 = 83 𝑃 ∗ 60 𝑔/(𝑃. 𝑑𝑎𝑛) = 4980 𝑔/𝑑𝑎𝑛
MČN se bo nahajala na ožjem vodovarstvenem območju VVO II, zato je pomembno, da se
uporabi tehnologija, ki zagotavlja zanesljive rezultate. Za čiščenje odpadne vode je predvidena
MBR MČN z zmogljivostjo 100 PE. Izberemo BC100-MBR v obliki kontejnerja od proizvajalca
ENVI-PUR. Gre za enako MČN, kot smo jo predvideli za naselje Grič pri Dobličah. Tehnične
lastnosti in parametri očiščene odpadne vode izbrane MČN so podani v poglavju 7.4.
Dimenzije izbrane BC100-MBR MČN znašajo 5,2 m x 2,2 m x 3,1 m. MČN torej zavzame
površino 12 m2. Poleg tega je potrebno predvideti tudi površino za dostop in varnostno ograjo
okoli MČN. Za celoten objekt je vključno z zunanjo ureditvijo potrebnih vsaj 30 m2. Predvidena
lokacija MČN je prikazana na sliki 20.
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Slika 20: Predvidena lokacija MČN Jerneja vas.

Iztok za odvajanje odpadne vode iz MČN bo speljan v reko Dobličico in se bo, tako kot MČN,
nahajal na območju VVO II. Na tem območju je iztok dovoljen, če je zanj izdano vodno soglasje
in izvedena analiza tveganja za onesnaženje.
Gradnja MČN je na VVO II dovoljena, če je zanjo izdano vodno soglasje, v postopku izdaje
vodnega soglasja pa preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa.
7.2

Rešitev II

V rešitvi II je predvidena skupna MČN za naselji Grič in Dobliče, za naselji Blatnik in Jernejo
vas pa samostojni MČN. Tako so v tej rešitvi predlagani tri KS: KS Grič – Dobliče, KS Blatnik
in KS Jerneja vas.
V nadaljevanju je prikazana idejna rešitev KS Grič - Dobliče in pripadajoča MČN. Zasnova
rešitve temelji na rešitvah, ki so izdelane za vsako naselje posebej in so obravnavane v rešitvi
I. KS Grič in KS Dobliče prilagodimo tako, da odpadno vodo speljemo na skupno MČN in
predvidimo skupni KS Grič - Dobliče. Idejni rešitvi KS Blatnik in KS Jerneja vas pa ostaneta
takšni, kot sta predvideni v rešitvi I.
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KS Grič - Dobliče

Zasnova KS
V KS Grič - Dobliče se bo zbirala in odvajala odpadna voda iz Griča in Doblič. Naselji med
seboj povežemo s povezovalnim kanalom GP, katerega skupna dolžina znaša 508 m. Kanal
se začne na Griču v RJ G26 in konča v Dobličah v RJ D1.1. Zasnove vseh kanalov in črpališč
v naseljih ostanejo takšne kot so predvidene v samostojnih rešitvah KS Grič in KS Dobliče.
Na KS je predvidena skupna MČN, ki je locirana na vzhodu Doblič ob reki Dobličici. Gre za
isto lokacijo, kot je predvidena za samostojni KS Dobliče. Ta lokacija je glede na konfiguracijo
terena najprimernejša, saj teren vseskozi pada v tej smeri proti reki. Tako je v vseh glavnih
kanalih možen gravitacijski odvod odpadne vode, poleg tega pa je lokacija ob reki Dobličici, ki
bo služila kot odvodnik.
Pregledna situacija KS Grič – Dobliče je podana v prilogi F5, vzdolžni prerez povezovalnega
kanala GP pa v prilogi G5.
Hidravlična obremenitev in hidravlični preračun cevi
Hidravlična obremenitev kanala G na Griču ostane enaka kot je določena v rešitvi I. Hidravlična
obremenitev kanala GP je enaka hidravlični obremenitvi določeni za naselje Grič. Za kanala G
in GP velja isti hidravlični preračun cevi. Podan je v poglavju 7.1.1.
Hidravlična obremenitev se spremeni za kanal D1 in na delu kanala D (RJ D22 - D26) v
Dobličah. Torej imamo v rešitvi II za kanala D1 in D (RJ D22 - D26) drugačno hidravlično
obremenitev in izvedemo novi hidravlični preračun cevi.
Hidravlična obremenitev
Hidravlično obremenitev za omenjena kanala izračunamo kot vsoto celotnih sušnih odtokov iz
Griča in Doblič.
𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐺𝑟𝑖č + 𝑄𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐷𝑜𝑏𝑙𝑖č𝑒𝑡 = 0,60 𝑙/𝑠 + 1,38 𝑙/𝑠 = 1,98 𝑙/𝑠
𝑄𝑠,𝑠𝑟 = 𝑄𝑠,𝑠𝑟,𝐺𝑟𝑖č + 𝑄𝑠,𝑠𝑟,𝐷𝑜𝑏𝑙𝑖č𝑒 = 0,49 𝑙/𝑠 + 1,07 𝑙/𝑠 = 1,56 𝑙/𝑠
𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐺𝑟𝑖č + 𝑄𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐷𝑜𝑏𝑙𝑖č𝑒 = 0.46 𝑙/𝑠 + 0,99 𝑙/𝑠 = 1,45 𝑙/𝑠
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Hidravlični preračun cevi
Hidravlični preračun cevi za kanala D1 in D (RJ D22 - D26) je podan v prilogi C2. Pri izračunih
so uporabljene enačbe in postopki iz poglavja 6.3. Zaradi majhnosti pretokov je izbran premer
cevi DN 200, ki je kot minimalni premer določen v tehničnem pravilniku [10]. Za kanala
uporabimo minimalni padec 1 %, ki je določen za naselje Dobliče. Maksimalni padec znaša
6,2 %. Na vseh kritičnih točkah so hitrosti ustrezne, saj so večje od 0,4 m/s. Najmanjšo hitrost,
ki znaša 0,59 m/s, dobimo pri Qs,min in Imin, največjo hitrost, ki znaša 1,23 m/s, pa pri Qs,max in
Imax.
Črpališča
Predvidena so ista črpališča kot v rešitvi I. V naselju Grič je predvideno hišno črpališče ČG1,
v Dobličah pa dve skupni črpališči ČD1 in ČD2 ter hišno črpališče ČD3. Črpališča so
dimenzionirana v poglavjih 7.1.1. in 7.1.2.
Čistilna naprava
MČN projektiramo za 257 prebivalcev, saj prirasta v naseljih ne upoštevamo. Glede na število
prebivalcev izračunamo skupno dnevno biokemijsko obremenitev, ki po spodnjem izračunu
znaša 15,42 kg/dan.
𝐺 = 𝐴 ∗ 𝑔 = 257 𝑃 ∗ 60 𝑔/(𝑃. 𝑑𝑎𝑛) = 15420 𝑔/𝑑𝑎𝑛
Za čiščenje odpadne vode je predvidena SBR MČN z zmogljivostjo 300 PE od proizvajalca
Zagožen. Tehnični podatki izbrane SBR MČN so pridobljeni iz prospekta proizvajalca in so
podani na slikah 25 in 26 v poglavju 7.4.
SBR MČN zavzame površino 115 m2. Poleg tega je potrebno predvideti tudi površino za dostop
in varnostno ograjo okoli MČN. Za celoten objekt vključno z zunajo ureditvijo pa je potrebnih
vsaj 160 m2. Predvidena lokacija MČN je prikazana na sliki 21. Iztok za odvajanje odpadne
vode bo speljan v reko Dobličico.
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Slika 21: Predvidena lokacija MČN Grič -Dobliče.

7.3

Rešitev III

V rešitvi III je predvideno skupno čiščenje odpadne vode na MČN za naselja Grič, Dobliče in
Blatnik, za Jernejo vas pa posebej na samostojni MČN. Tako sta v tej rešitvi predlagana dva
KS, KS Grič - Dobliče - Blatnik in KS Jerneja vas. V nadaljevanju je prikazana idejna rešitev
KS Grič - Dobliče - Blatnik in pripadajoča MČN.
Glede na to, da so rešitve po posameznih naseljih že izdelane v rešitvi I, so v tem poglavju
prirejene in dopolnjene tako, da odpadno vodo za naselja Grič, Dobliče in Blatnik speljemo na
skupno MČN. Idejna rešitev KS Jerneja vas ostane takšna, kot je predstavljena v rešitvi I.
7.3.1

KS Grič - Dobliče - Blatnik

Zasnova
V KS Grič - Dobliče - Blatnik se bo zbirala in odvajala odpadna voda iz naselij Grič, Dobliče in
Blatnik. Na KS je predvidena skupna MČN, ki je locirana med Dobličami in Blatnikom. Ta
lokacija je glede na konfiguracijo terena najprimernejša. Teren iz vseh treh omenjenih naselij
pada v to smer in tako je v vseh glavnih kanalih možen gravitacijski odvod odpadne vode.
Poleg tega je lokacija ob reki Dobličici, ki bo služila kot odvodnik.

64

Koplan, S. 2018. Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij v bližini vodnega vira Dobličica.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

Glede na to, da so rešitve po posameznih naseljih že izdelane v rešitvi I, so te v tem poglavju
prirejene in dopolnjene tako, da dobimo za naselja Grič, Dobliče in Blatnik skupni KS. Kot prvo
je potrebno med naselji izvesti povezave s kanalizacijskimi vodi. Naselje Grič s kanalom GP
povežemo do naselja Dobliče (rešitev II). Glavni kanal D v Dobličah podaljšamo s kanalom DP
do MČN, ki je v smeri Blatnika. Prav tako v naselju Blatnik kanal B podaljšamo s kanalom BP
do MČN. Skupna dolžina kanala DP znaša 354,50 m, skupna dolžina kanala BP pa 479,40 m.
Povezovalni kanal GP se začne na Griču v jašku G26 in konča v Dobličah v jašku D1.1.
Povezovalni kanal DP se začne v Dobličah v jašku D26 in konča na MČN. Povezovalni kanal
BP se začne v Blatniku v jašku B17 in konča na MČN. Slednji nekoliko pred MČN prečka
vodotok – reko Dobličico. Kanal bo na tem odseku obešen na cestno mostno konstrukcijo.
V naseljih Grič in Blatnik zasnova kanalov ostane enaka kot je v rešitvi I, v naselju Dobliče pa
je nekaj manjših sprememb. Hišno črpališče ČD3 več ni potrebno, saj tam poteka gravitacijski
povezovalni vod DP. Na novo se predvidi tlačni vod in črpališče ČD4 na vzhodu Doblič. Iz
črpališča ČD4 se odpadna voda črpa RJ DP1 na povezovalnem kanalu DP. Ostalih sprememb
glede zasnove kanalov ni.
Pregledna situacija KS Grič - Dobliče - Blatnik je podana v prilogi F6, vzdolžni prerez
povezovalnega kanala DP v prilogi G6 in vzdolžni prerez kanala BP v prilogi G7.
Hidravlična obremenitev in hidravlični preračun cevi
Hidravlična obremenitev kanala G na Griču ostane enaka kot je določena v poglavju 7.1.1.
Hidravlična obremenitev kanala GP je enaka hidravlični obremenitvi določeni za naselje Grič.
Za kanala G in GP velja isti hidravlični preračun cevi. Podan je v poglavju 7.1.1.
Kanali D1, D (RJ D22 - D26) in DP imajo enako hidravlično obremenitev. Izračun hidravlične
obremenitve in hidravlični preračun cevi za kanala D1 in D (RJ D22 - D26) sta izvedena v
rešitvi II. Zaradi enake obremenitve velja isti preračun cevi tudi za kanal DP.
Črpališča
V naseljih Grič in Blatnik sta predvideni isti črpališči kot v rešitvi I. V naselju Grič je to hišno
črpališče ČG1, v Blatniku pa ČB1. V Dobličah ostaneta skupni črpališči ČD1 in ČD2. Na novo
se predvidi črpališče ČD4 na vzhodu Doblič, kjer je nekaj hiš na nižji koti glede na koto
glavnega kanala.
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Črpališče ČD4
Črpališče je namenjeno za črpanje odpadne vode iz sedmih stanovanjskih objektov, kar znaša
22 PE. Celotni maksimalni dotok na črpališče Qdot,max znaša 0,53 m3/h. Črpalka se bo vklapljala
na vsaki dve uri, kar pomeni, da je potreben volumen črpalnega jaška 1,05 m3.
𝑄𝑑𝑜𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑠,𝑚𝑎𝑥,ℎ + 𝑞𝑡 = 0,229 𝑚3 /ℎ + 0,297 𝑚3 /ℎ = 0,53 𝑚3 /ℎ
𝑉𝑎𝑘 = 𝑄𝑑𝑜𝑡,𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑡𝑎 = 0,53 𝑚3 /ℎ ∗ 2ℎ = 1,05 𝑚3
Izbran premer tlačnega voda je DN90, v izračunu pa upoštevamo notranji premer di, ki znaša
81,4 mm [33]. Minimalna hitrost v tlačnem vodu je določena s tehničnim pravilnikom [10] in
znaša 0,7 m/s. Dolžina tlačnega voda je 139,4 m. Parametri za določitev črpalke so podani v
preglednici 17.
Preglednica 17: Parametri za določitev črpalke na črpališču ČD4.

Qč [l/s]

v [m/s]

di [mm]

L [m]

Hgeod [m]

Hlin [m]

Hlok [m]

Hč [m]

P [kW]

3.64

0.7

81.4

139.4

5.10

1.11

0.09

6.3

0.322

Glede na določene parametre izberemo črpalko SEG.40.12.E.2.1.502 proizvajalca Grundfos.
V črpališču sta predvideni dve črpalki, ki se vključujeta izmenično. Črpalka se vključi na vsaki
dve uri in črpa 4,81 min. Opis, krivulje in ostale karakteristike črpalke so prikazane v prilogi E2.
Čistilna naprava
MČN projektiramo za 353 prebivalcev, saj prirasta v naseljih ne upoštevamo. Glede na število
prebivalcev izračunamo skupno dnevno biokemijsko obremenitev, ki po spodnjem izračunu
znaša 21,18 kg/dan.
𝐺 = 𝐴 ∗ 𝑔 = 353 𝑃 ∗ 60 𝑔/(𝑃. 𝑑𝑎𝑛) = 21180 𝑔/𝑑𝑎𝑛
Za čiščenje odpadne vode je predvidena SBR MČN z zmogljivostjo 400 PE od proizvajalca
Zagožen. Tehnični podatki izbrane SBR MČN so pridobljeni iz prospekta proizvajalca in so
podani na slikah 25 in 26 v poglavju 7.4.
SBR MČN zavzame površino 152 m2. Poleg tega je potrebno predvideti tudi površino za dostop
in varnostno ograjo okoli MČN. Za celoten objekt vključno z zunajo ureditvijo pa je potrebnih
vsaj 200 m2. Predvidena lokacija MČN je prikazana na sliki 22. Iztok za odvajanje odpadne
vode bo speljan v reko Dobličico.

66

Koplan, S. 2018. Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij v bližini vodnega vira Dobličica.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

Slika 22: Predvidena lokacija MČN Grič - Dobliče - Blatnik.

7.4

Uporabljeni objekti na kanalizacijskih sistemih

Kanalizacijske cevi
Cevi, ki se uporabljajo pri gradnji kanalov za odvod odpadne vode, so lahko iz polivinilklorida,
polietilena, armiranega poliestra, duktilne litine, keramike ali jekla. Poleg omenjenih materialov
se za ločen odvod padavinske vode lahko uporabijo tudi betonske cevi. Material kanalizacijskih
cevi mora zagotavljati vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim in drugim vplivom,
kot je na primer čiščenje kanalov. Prav tako vsi uporabljeni materiali na KS, ki so v stiku z
odpadno vodo, ne smejo spreminjati njenih fizikalnih, kemijskih in mikrobioloških lastnosti [11].
Za gradnjo kanalov na obravnavanem območju se uporabijo cevi iz polivinilklorida (PVC) od
podjetja Stigma d. o. o. Cevi so izdelane po standardu SIST EN 1401-1, struktura stene cevi
pa po standardu SIST EN 13476-1. Cevi iz PVC imajo številne pozitivne lastnosti, ki so [34]:


dobra korozijska odpornost



idealno gladka notranjost, ki prinaša dobre hidravlične lastnosti in s tem dobro
odnašanje odplak ter posledično manj usedlin



popolna vodotesnost



majhna masa



hitra in enostavna montaža



majhni stroški vzdrževanja
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širok izbor spojnih, razdelilnih in reducirnih kosov

Po tehničnem pravilniku [10] je najmanjši dovoljeni premer cevi DN 200. Cevi javne
kanalizacije se polaga na peščeno posteljico debeline 10 cm. Nato se jih zasipa z nevezanim
materialom v takšni debelini, da je kanal zaščiten pred mehanskimi poškodbami in
zmrzovanjem [10].
Vgradnja kanalizacijskih cevi je sestavljena iz več faz: izkop jarka za cevovod, izvedba spodnje
posteljice, polaganje cevovoda, izvedba zgornje posteljice, obsipavanje cevovoda, prekrivanje
cevovoda in glavno zasipanje (slika 23) [34].

Slika 23: Primer položene kanalizacijske cevi [34].

Jarek mora biti dimenzioniran in izkopan tako, da je vanj mogoče strokovno in varno vgraditi
cevovod. Najmanjše širine jarkov glede na premer cevi DN so podane v preglednici 18 in glede
na globino jarka v preglednici 19.
Preglednica 18: Najmanjša širina jarka v odvisnosti od nazivnega premera cevi DN [34].
Najmanjša širina jarka D + x [m]
DN

opažen jarek

neopažen jarek
3 > 60°

3 < 60°

< 225

D + 0,40

D + 0,40

D + 0,40

> 225 < 350

D + 0,50

D + 0,50

D + 0,40

> 350 < 700

D + 0,70

D + 0,70

D + 0,40

Preglednica 19: Najmanjša širina jarka v odvisnosti od globine izkopa [34].
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Globina jarka [m]

Najmanjša širina jarka [m]

< 1,00

ni podana

> 1,00 < 1,75

0,80

> 1,75 < 4,00

0,90

>4

1,00

Revizijski jaški
Revizijski jaški (RJ) so namenjeni kontroli, čiščenju in vzdrževanju kanalizacijskih sistemov.
Nahajajo se na mestih, kjer se spremeni smer, naklon ali prečni profil kanala in na mestih
združitve dveh ali več kanalov [10]. Maksimalna oddaljenost RJ je določena v tehničnem
pravilniku [10] in je odvisna od premera kanala (preglednica 20).
Preglednica 20: Maksimalne razdalje med revizijskimi jaški [10].

Premer kanala

Maksimalna razdalja med RJ

DN 200 do DN 250

25 m

DN 250 do DN 500

50 m

DN 500 do DN 800

80 m

nad DN 800

100 m

Premer RJ je odvisen od njegove globine, in sicer do globine 1 m znaša minimalni premer DN
800, za globino večjo od 1m pa najmanj DN 1000. V RJ z globino večjo od 1 m, je potrebno
vgraditi vstopne lestve iz nerjavečega jekla [10].
RJ mora biti pokrit z litoželeznim pokrovom, ki je lahko okrogle ali kvadratne oblike. Okrogli
pokrov je premera 60 cm, kvadratni pa ima dimenzije 60 x 60 cm. Na njem mora z velikimi
tiskanimi črkami pisati kanalizacija v velikosti najmanj 5 cm [10].
Kadar je višinska razlika med koto dotoka in koto iztoka v revizijskemu jašku večja od 1 m, je
potrebno predvideti podslapje. Podslapje se lahko zgradi na zunanji ali notranji strani
revizijskega jaška. Sestavljeno je iz T-kosa, vertikalne cevi in iztočnega loka pod kotom 90°.
Jašek s podslapjem se izvede iz enakega materiala ali materiala z boljšimi lastnostmi, kot so
osnovni kanali na KS [10].
V rešitvah predvidimo RJ iz polietilena od podjetja Stigma d. o. o. Telo jaška predstavlja
standardna kanalizacijska PE cev s strukturirano steno premera DN 1000. Statične in
dinamične obremenitve pokrova se na telo jaška ne prenašajo direktno, ampak se preko
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zaključne armiranobetonske plošče prenašajo na utrjeni zasip okoli RJ. Dno RJ je zvarjeno iz
15 mm debele ravne plošče ter iz standardnih kanalizacijskih cevi [34].
Črpališča
Črpališča so objekti, ki služijo za prečrpavanje odpadne vode. Gradimo jih povsod tam, kjer
gravitacijski odvod vode ni mogoč. Praviloma naj bodo klasične vodnjaške oblike – okrogla z
ustreznim premerom in dostopom. Nadzemni del je potreben pri črpališčih z grabljami
(črpališča z dotokom večjim od 30 l/s), v primeru brez nadzemnega dela pa je črpališče pokrito
z nerjavečim pokrovom, ki se zaklepa. Celoten objekt mora biti zaščiten z ograjo. V bližini
črpališča mora biti locirana elektro omarica za napajanje objekta ter z opremo za kontrolo
delovanja. Maksimalna dovoljena oddaljenost elektro omarice je 15 m [10].
Pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji črpališč[10]:
-

Akumulacijski bazen črpališča oziroma črpalni jašek mora biti primeren za sprejemanje
odpadne vode pri minimalnem in maksimalnem dotoku. Maksimalen čas akumuliranja
med vklopoma črpalke je 2 uri.

-

Premer tlačnega voda je minimalno DN 80, le v primeru sekalne črpalke je lahko
manjši. Minimalne hitrosti v tlačnih vodih so 0,7 m/s v horizontalnih in 1 m/s v vertikalnih
vodih.

-

Zmogljivost črpalk se določa na podlagi maksimalnega dotoka v akumulacijski bazen
oziroma črpalni jašek. Črpališče z rezervnimi črpalkami mora biti krmiljeno tako, da se
rezervne črpalke izmenjujejo z aktivnimi.

V idejnih rešitvah so na vseh tlačnih vodih predvidene PVC tlačne cevi DN90 od podjetja
Zagožen. V izračunih se uporabi notranji premer tlačnih cevi, ki je pridobljen na spletni strani
podjetja. Na črpališčih so predvidene črpalke od proizvajalca Grundfos. Uporabijo se
enostopenjske centrifugalne črpalke, ki so posebej zasnovane za črpanje komunalnih
odpadnih voda. Opremljene so s sekalnim sistemom, ki zmelje večje trdne delce v manjše.
Črpalke imajo gladko površino, ki preprečuje prijemanje umazanije [35]. Tipi izbranih črpalk so
podani pri posameznih idejnih rešitvah, njihovi opisi, krivulje in ostale karakteristike pa v
prilogah E1 in E2.
V primeru hišnih črpališč se uporabi črpališče s črpalko s sekalci SEMISOM 125 GR, ki ga
ponuja podjetje ECO-ING D.O.O. Hišno črpališče je sestavljeno iz črpalnega jaška, potopne
črpalke, enega ali več nivojskih stikal, protipovratnega ventila in tlačnega voda. Črpalka je
vgrajena na dnu črpalnega jaška in je neprestano potopljena v vodi. Ob dvigu nivoja odpadne
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vode v jašku do določene višine, se črpalka samodejno vklopi in vodo prečrpa [36]. Hišno
črpališče je prikazano na sliki 24, shema izbranega hišnega črpališča pa je podana v prilogi D.

Slika 24: Primer hišnega črpališča [36].

Čistilne naprave


SBR

V idejnih rešitvah, kjer je predvidena SBR tehnologija čiščenja odpadne vode, je izbrana MČN
AQUAmax PRO proizvajalca Zagožen. MČN do 500 PE so izdelane iz polietilenskega ohišja,
ki je dobro odporno proti kemični agresivnosti. Ohišje je 100 % vodotesno in tako preprečuje
onesnaženje podtalnice. Poleg tega ima majhno težo, kar omogoča lažji transport in vgradnjo.
MČN se vkoplje v zemljo in tako ne posega v videz okolice [33]. Tehnični podatki izbranih MČN
AQUAmax so pridobljeni iz prospekta proizvajalca in so podani na sliki 25, dimenzije ohišij pa
na sliki 26.
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Slika 25: Tehnični podatki MČN AQUAmax [33].

Slika 26: Dimenzije ohišij za primarni usedalnik, zadrževalnik in SBR-reaktor [33].



MBR

V idejnih rešitvah, kjer se predvidi membranska tehnologija čiščenja odpadne vode, se uporabi
MBR MČN proizvajalca ENVI-PUR v obliki kontejnerja. Izbrani tip MČN je BioCleaner MBR
(BC - MBR). Naprava je visoko učinkovita pri odstranjevanju organskega onesnaženja,
dušikovih spojin, bakterij in virusov. Očiščeno vodo se lahko spusti v podtalnico ali ponovno
uporabi (npr. za zalivanje ali kot tehnično vodo v gospodinjstvih) [37]. Tehnične lastnosti in
parametri očiščene odpadne vode izbrane MČN so pridobljeni iz prospekta proizvajalca in so
podani na slikah 27 in 28.
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Slika 27: Tehnične lastnosti BC - MBR[37].

Slika 28: Parametri očiščene vode v BC - MBR [37].

7.5

Odvod padavinske odpadne vode

Poleg odvoda komunalne odpadne vode je potrebno urediti tudi odvod padavinske odpadne
vode. To je voda, ki kot posledica padavin onesnažena odteka z nepropustnih, utrjenih,
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin. Odvod padavinske vode se lahko izvede
na različne načine. Lahko odteka tako kot pred ureditvijo kanalizacije, lahko je speljana v
poseben padavinski oz. meteorni kanalizacijski sistem ali pa se izvede ureditev sistema odprtih
in zaprtih jarkov oziroma kanalov [14].
Neprepustne površine na obravnavanem območju predstavljajo predvsem strehe objektov in
ceste, ki imajo že urejen odvod padavinske odpadne vode. Glede na ogled na terenu je v vseh
naseljih odvod padavinske odpadne vode urejen z muldami (slika 29) in koritnicami, ponekod
pa tudi s podzemnimi kanali. Podzemni kanali so urejeni v delu naselja Dobliče (slika 30). Od
glavne ceste so speljani skozi njive na vzhodni strani naselja do iztoka, ki se nahaja v bližini
reke Dobličice (slika 31).
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Slika 29: Primer mulde v naselju Dobliče.

Slika 30: Jašek za odvod padavinske vode v podzemni kanal v naselju Dobliče.

73

74

Koplan, S. 2018. Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij v bližini vodnega vira Dobličica.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

Slika 31: Iztok padavinske odpadne vode speljane iz naselja Dobliče.

Odvod padavinske odpadne vode ostane urejen tako kot je bil do sedaj, torej z muldami in
koritnicami ter podzemnimi kanali. Po tehničnem pravilniku [10] je na VVO obvezna gradnja
lovilcev olj v primeru, če se padavinska odpadna voda odvaja v ponikovalnico. Iz tega razloga
se v naselju Grič pred iztokom odpadne padavinske vode predvidi lovilec olj, v katerega so
speljane padavinske odpadne vode iz glavne ceste skozi naselje. V naselju Dobliče je
predviden odvod padavinske odpadne vode tako kot do sedaj, s kombinacijo muld in koritnic
ter podzemnimi kanali, ki vodijo do iztoka v bližini reke Dobličice. V naseljih Blatnik in Jerneja
vas ostane odvod padavinske odpadne vode urejen s sistemom muld in koritnic.
Iztok za odpadno padavinsko vodo iz lovilca olj v naselju Grič se nahaja v VVO I, zato je
potrebno glede izgradnje iztoka upoštevati tudi določila uredbe [8], ki velja za vodovarstveno
območje. Le ta so povzeta v poglavju 5.3.3, v katerem je obravnavana gradnja znotraj VVO.
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OCENA STROŠKOV IDEJNIH REŠITEV

Ocena stroškov je izdelana po zgledu primerjalne analize kanalizacijskih sistemov, ki sem jo
pridobila od projektantskega podjetja. Pri oceni stroškov so upoštevani investicijski stroški in
stroški v času obratovanja sistema. V nadaljevanju je za vsako obravnavano idejno rešitev
prikazana ocena stroškov, na koncu pa je podana stroškovna primerjava obravnavanih idejnih
rešitev. Vse navedene cene so brez DDV.
Investicijski stroški
Cena izvedbe kanalizacijskega sistema je podana na tekoči meter. Cena vključuje zakoličbo
trase, izdelavo profilov, rezanje in odstranitev asfalta, izkop jarkov, izdelavo posteljice,
polaganje cevi in vgradnjo revizijskih jaškov, obsip in zasip cevi ter revizijskih jaškov s peskom,
zasip jarka s prej izkopanim materialom in odvoz odvečnega materiala na deponijo, izdelavo
tamponske podlage in polaganje asfalta. V ceno sta všteta material in delo. Za izgradnjo
tekočega metra gravitacijske kanalizacije je upoštevana cena 210 €/m, za izgradnjo tekočega
metra tlačnega voda pa upoštevamo ceno 150 €/m.
V idejnih rešitvah so predvidena skupna in hišna črpališča za odpadno vodo. Cena skupnnega
črpališča vsebuje gradbena dela, dve črpalki, črpalni jašek in elektroinstalacije. Za gradbena
dela se predvidi cena 1000 €, za črpalni jašek 1000 € in za elektroinštalacije 5000 €. Cene so
povzete po diplomski nalogi [38]. Ceno hišnega črpališča sestavljajo gradbena dela in dobava
hišnega črpališča. Gradbena dela hišnega črpališča so ocenjena na 500 €. Cene črpalk in
hišnega črpališča so pridoblejne od izbranih proizvajalcev. Na skupnih črpališčih so
predvidene črpalke podjetja Grundfos, predvideno hišno črpališče pa je od podjetja ECO-ING.
Cene črpalk in hišnega črpališča so prikazane v preglednicah 21 in 22.
Preglednica 21: Cene črpalk [35].

Predvidena črpalka

Cena

SEG.40.09.E.2.50B

1.755,90 €

SEG.40.12.E.2.1.502

1.755,90 €
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Preglednica 22: Cena hišnega črpališča [36].

Hišno črpališče

Cena

Hišno črpališče s črpalko s sekalci
SEMISOM 125 GR 1.18 kW, 1-fazna,
plovno stikalo, interni tlačni vod,
nepovratni ventil, črpalni jašek DN
700, H=1300

980.00 €

V ceno MČN so vključena gradbena dela, zunanja ureditev, dobava in montaža MČN ter nakup
zemljišča. Cene gradbenih del in zunanje ureditve so podane kot projektantska ocena, cene
dobave in montaže MČN pa so pridobljene od izbranih proizvajalcev. Cene SBR čistilnih
naprav so pridobljene od podjetja Zagožen, približna cena MBR čistilne naprave pa od podjetja
IMSA. Okvirne cene predvidenih MČN so podane v preglednici 23.
Preglednica 23: Okvirne cene predvidenih MČN [39][40].

MČN

Obremenitev

Tehnologija

Cena

AQUAmax PRO

100 PE

SBR

27.914,00 €

AQUAmax PRO

200 PE

SBR

48.183,00 €

AQUAmax PRO

300 PE

SBR

71.178,00 €

AQUAmax PRO

400 PE

SBR

81.817,00 €

BioCleaner

100 PE

MBR

86.000,00 €

Gradbena dela za SBR čistilno napravo vključujejo izkop gradbene jame, izdelavo utrjene
peščene posteljice ter obsip in zasip s peskom. Zunanja ureditev vključuje grobo planiranje
terena, humuziranje površin, pripravo podlage z uvaljanjem, sejanje travnega semena z
vtiranjem v zemljo in končno uvaljanje. Upoštevana je tudi ureditev dostopne poti, kar vključuje
utrjevanje zemljine, izdelavo tamponskega sloja in finega sloja s peskom ter postavitev
varnostne ograje in zasaditev grmovnic. Enake postavke veljajo za gradbena dela in zunanjo
ureditev MBR čistilne naprave, le da se pri tej namesto utrjene peščene posteljice izvede AB
temeljna plošča.
V investicijskih stroških so upoštevani tudi stroški izdelave projektne dokumentacije,
pridobivanja ustreznih soglasij in morebitne manjše odškodnine. Ocenjeni so na 5 % vrednosti
investicije.
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Letni obratovalni stroški
Letni obratovalni stroški obsegajo stroške električne energije v času obratovanja črpališč in
MČN, stroške tekočega vzdrževanja in upravljanja, odvoza blata iz MČN ter amortizacijo
cevovodov, črpališč in MČN. Stroški električne energije vključujejo omrežnino, energijo,
prispevke in trošarino. Glede na cene ponudnika električne energije, Petrol d.d., je strošek
električne energije ocenjen na 0,10 €/kWh. Za posamezna črpališča in MČN so obratovalni
stroški električne energije izračunani tako, da je količina kWh/leto za posamezni objekt
pomnožena s stroškom električne energije za kWh. Za tekoče vzdrževanje in upravljanje je
upoštevena ena ura na teden usposobljenega delavca za vsako črpališče in štiri ure na teden
usposobljenega delavca za vsako MČN. Za vsako MČN je predviden odvoz odvečnega blata
dvakrat letno. Pri izračunu amortizacije je za cevovode upoštevana 50-letna amortizacijska
doba - 2 % amortizacijska stopnja, za MČN in črpališča pa je upoštevana 30-letna
amortizacijska doba - 3,33 % amortizacijska stopnja.
Skupna ocena stroškov
Skupna ocena stroškov, v kateri so zajeti investicijski in obratovalni stroški, se zaradi
upoštevanja obratovalnih stroškov izvede za daljše časovno obdoblje. Ocena stroškov je
izdelana za obdobje 50 let.
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8.1

Ocena stroškov - rešitev I

Investicijski stroški
V investicijske stroške so vključeni stroški izvedbe cevovodov za odpadno vodo, črpališč in
MČN. V rešitvi I je predvidena izvedba:


3589,60 m gravitacijske kanalizacije in 615,70 m tlačnih vodov



pet črpališč za odpadno vodo, od tega dve hišni in tri skupna črpališča



štiri MČN, od tega sta dve SBR in dve MBR tehnologije

Ocena investicijskih stroškov za rešitev I je prikazana v preglednici 24.
Preglednica 24: Investicijski stroški - rešitev I.
Opis
Izgradnja cevovodov
Gravitacijska kanalizacija
Tlačni vod

Enota

Količina

Cena enote

Skupaj

m1
m1

3589.60
615.70

210.00 €
150.00 €

846.171.00 €
753.816.00 €
92.355.00 €

Črpališče ČG1 - hišno črplišče
Gradbena dela
Hišno črpališče

kpl
kpl

1.00
1.00

500.00 €
980.00 €

1.480.00 €
500.00 €
980.00 €

Črpališče ČD1 - 6PE
Gradbena dela
Črpalka SEG.40.09.E.2.50B
Črpalni jašek
Elektroinštalacije

kpl
kpl
kpl
kpl

1.00
2.00
1.00
1.00

1.000.00 €
1.755.90 €
1.000.00 €
5.000.00 €

10.511.80 €
1.000.00 €
3.511.80 €
1.000.00 €
5.000.00 €

Črpališče ČD2 - 6PE
Gradbena dela
Črpalka SEG.40.09.E.2.50B
Črpalni jašek
Elektroinštalacije

kpl
kpl
kpl
kpl

1.00
2.00
1.00
1.00

1.000.00 €
1.755.90 €
1.000.00 €
5.000.00 €

10.511.80 €
1.000.00 €
3.511.80 €
1.000.00 €
5.000.00 €

Črpališče ČD3 - hišno črpališče
Gradbena dela
Hišno črpališče

kpl
kpl

1.00
1.00

500.00 €
980.00 €

1.480.00 €
500.00 €
980.00 €

Črpališče ČB1 - 27PE
Gradbena dela
Črpalka SEG.40.12.E.2.1.502
Črpalni jašek
Elektroinštalacije

kpl
kpl
kpl
kpl

1.00
2.00
1.00
1.00

1.000.00 €
1.755.90 €
1.000.00 €
5.000.00 €

10.511.80 €
1.000.00 €
3.511.80 €
1.000.00 €
5.000.00 €

Čistilna naprava Grič BC-100MBR

99.150.00 €
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Gradbena dela
Zunanja ureditev
MČN BioCleaner 100MBR
Nakup zemljišča
Čistilna naprava Dobliče 200 PE SBR
Gradbena dela
Zunanja ureditev
AQUAmax PRO 200PE - SBR
Nakup zemljišča
Čistilna naprava Blatnik 100PE SBR
Gradbena dela
Zunanja ureditev
AQUAmax PRO 100PE - SBR
Nakup zemljišča

kpl
m2
kpl
m2

kpl
m2
kpl
m2

1.00
30.00
1.00
30.00

1.00
126.00
1.00
126.00

10.000.00 €
80.00 €
86.000.00 €
25.00 €

10.000.00 €
2.400.00 €
86.000.00 €
750.00 €

20.000.00 €
80.00 €
48.183.00 €
25.00 €

81.413.00 €
20.000.00 €
10.080.00 €
48.183.00 €
3.150.00 €

kpl
m2
kpl
m2

1.00
56.00
1.00
56.00

15.000.00 €
80.00 €
27.914.00 €
25.00 €

48.794.00 €
15.000.00 €
4.480.00 €
27.914.00 €
1.400.00 €

Čistilna naprava Jerneja vas BC-100MBR
Gradbena dela
kpl
Zunanja ureditev
m2
MČN BioCleaner 100MBR
kpl
Nakup zemljišča
m2

1.00
30.00
1.00
30.00

10.000.00 €
80.00 €
86.000.00 €
25.00 €

99.150.00 €
10.000.00 €
2.400.00 €
86.000.00 €
750.00 €

Projektna dokumentacija, soglasja, odškodnine - 5% investicije
Investicijski stroški skupaj

60.458.67 €
1.269.632.07 €

Letni obratovalni stroški
Ocena letnih obratovalnih stroškov za rešitev I je prikazana v preglednici 25.
Preglednica 25: Letni obratovalni stroški - rešitev I
Opis
Pogonski stroški - elektrika
Črpališče ČD1 - 6PE
Črpališče ČD2 - 6PE
Črpališče ČB1 - 27PE
ČN Grič
ČN Dobliče
ČN Blatnik
ČN Jerneja vas
Tekoče vzdrževanje
Tekoče vzdrževanje in upravljanje
Odvoz odvečnega blata
Amortizacija

Enota

kWh/l
kWh/l
kWh/l
kWh/l
kWh/l
kWh/l
kWh/l

h/leto
kpl

Količina

114.00
132.00
708.80
27375.00
26280.00
26280.00
27375.00

918.00
8.00

Cena enote

Skupaj

0.10 €
0.10 €
0.10 €
0.10 €
0.10 €
0.10 €
0.10 €

10.826.48 €
11.40 €
13.20 €
70.88 €
2.737.50 €
2.628.00 €
2.628.00 €
2.737.50 €

21.00 €
70.00 €

19.838.00 €
19.278.00 €
560.00 €
29.023.50 €
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Cevovodi
MČN in črpališča

16.923.42 €
12.100.08 €

Letni obratovalni stroški skupaj
Obratovalni stroški za obdobje 50 let

59.687.98 €
2.984.399.00 €

Skupna ocena stroškov
Skupna ocena stroškov za rešitev I je prikazana v preglednici 26. Obratovalni stroški so podani
za obdobje 50 let.
Preglednica 26: Skupna ocena stroškov - rešitev I.
Skupni stroški za obdobje 50 let
Investicijski stroški
Obratovalni stroški za obdobje 50 let

8.2

4.254.031.07 €
1.269.632.07 €
2.984.399.00 €

Ocena stroškov - rešitev II

Investicijski stroški
V investicijske stroške so vključeni stroški izvedbe cevovodov za odpadno vodo, črpališč in
MČN. V rešitvi II je predvidena izvedba:


4087,60 m gravitacijske kanalizacije in 615,70 m tlačnih vodov



pet črpališč za odpadno vodo, od tega dve hišni in tri skupna črpališča



tri MČN, od tega sta dve SBR in ena MBR tehnologije

Ocena investicijskih stroškov za rešitev II je prikazana v preglednici 27.
Preglednica 27: Investicijski stroški - rešitev II.
Opis
Izgradnja cevovodov
Gravitacijska kanalizacija
Tlačni vod

Enota

Količina

Cena enote

Skupaj

m1

4087.60
615.70

210.00 €
150.00 €

950.751.00 €
858.396.00 €
92.355.00 €

Črpališče ČG1 - hišno črpališče
Gradbena dela
Hišno črpališče

kpl
kpl

1.00
1.00

1.000.00 €
980.00 €

1.980.00 €
1.000.00 €
980.00 €

Črpališče ČD1 - 6PE
Gradbena dela
Črpalka SEG.40.09.E.2.50B

kpl
kpl

1.00
2.00

1.000.00 €
1.755.90 €

10.511.80 €
1.000.00 €
3.511.80 €

m1
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Črpalni jašek
Elektroinštalacije

kpl
kpl

1.00
1.00

1.000.00 €
5.000.00 €

1.000.00 €
5.000.00 €

Črpališče ČD2 - 6PE
Gradbena dela
Črpalka SEG.40.09.E.2.50B
Črpalni jašek
Elektroinštalacije

kpl
kpl
kpl
kpl

1.00
2.00
1.00
1.00

1.000.00 €
1.755.90 €
1.000.00 €
5.000.00 €

10.511.80 €
1.000.00 €
3.511.80 €
1.000.00 €
5.000.00 €

Črpališče ČD3 - hišno črpališče
Gradbena dela
Hišno črpališče

kpl
kpl

1.00
1.00

1.000.00 €
980.00 €

1.980.00 €
1.000.00 €
980.00 €

Črpališče ČB1 - 27PE
Gradbena dela
Črpalka SEG.40.12.E.2.1.502
Črpalni jašek
Elektroinštalacije

kpl
kpl
kpl
kpl

1.00
2.00
1.00
1.00

1.000.00 €
1.755.90 €
1.000.00 €
5.000.00 €

10.511.80 €
1.000.00 €
3.511.80 €
1.000.00 €
5.000.00 €

25.000.00 €
80.00 €
71.178.00 €
25.00 €

112.978.00 €
25.000.00 €
12.800.00 €
71.178.00 €
4.000.00 €

Čistilna naprava Grič-Dobliče 300 PE SBR
Gradbena dela
kpl
Zunanja ureditev
m2
AQUAmax PRO 300PE - SBR
kpl
Nakup zemljišča
m2
Čistilna naprava Blatnik 100PE SBR
Gradbena dela
Zunanja ureditev
AQUAmax PRO 100PE - SBR
Nakup zemljišča

1.00
160.00
1.00
160.00

kpl
m2
kpl
m2

1.00
56.00
1.00
56.00

15.000.00 €
80.00 €
27.914.00 €
25.00 €

48.794.00 €
15.000.00 €
4.480.00 €
27.914.00 €
1.400.00 €

Čistilna naprava Jerneja vas BC-100MBR
Gradbena dela
kpl
Zunanja ureditev
m2
MČN BioCleaner 100MBR
kpl
Nakup zemljišča
m2

1.00
30.00
1.00
30.00

10.000.00 €
80.00 €
86.000.00 €
25.00 €

99.150.00 €
10.000.00 €
2.400.00 €
86.000.00 €
750.00 €

Projektna dokumentacija, soglasja, odškodnine - 5% investicije
Investicijski stroški skupaj

62.358.42 €
1.309.526.82 €
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Letni obratovalni stroški
Ocena letnih obratovalnih stroškov za rešitev II je prikazana v preglednici 28.
Preglednica 28: Letni obratovalni stroški - rešitev II.
Opis

Enota

Količina

Cena enote

Skupaj

Pogonski stroški - elektrika
Črpališče ČD1 - 6PE
Črpališče ČD2 - 6PE
Črpališče ČB1 - 27PE
ČN Grič-Dobliče
ČN Blatnik
ČN Jerneja vas

kWh/l
kWh/l
kWh/l
kWh/l
kWh/l
kWh/l

114.00
132.00
708.80
52560.00
26280.00
27375.00

0.10 €
0.10 €
0.10 €
0.10 €
0.10 €
0.10 €

10.716.98 €
11.40 €
13.20 €
70.88 €
5.256.00 €
2.628.00 €
2.737.50 €

Tekoče vzdrževanje
Tekoče vzdrževanje in upravljanje
Odvoz odvečnega blata

h/leto
kpl

702.00
6.00

21.00 €
70.00 €

15.162.00 €
14.742.00 €
420.00 €

Amortizacija
Cevovodi
MČN in črpališča

28.895.60 €
19.015.02 €
9.880.58 €

Letni obratovalni stroški skupaj
Obratovalni stroški za obdobje 50let

54.774.58 €
2.738.729.00 €

Skupna ocena stroškov
Skupna ocena stroškov za rešitev II je prikazana v preglednici 29. Obratovalni stroški so podani
za obdobje 50 let.
Preglednica 29: Skupna ocena stroškov - rešitev II.
Skupni stroški za obdobje 50 let
Investicijski stroški
Obratovalni stroški za obdobje 50 let

8.3

4.048.255.82 €
1.309.526.82 €
2.738.729.00 €

Ocena stroškov - rešitev III

Investicijski stroški
V investicijske stroške so vključeni stroški izvedbe cevovodov za odpadno vodo, črpališč in
MČN. V rešitvi III je predvidena izvedba:


4724,40 m gravitacijske kanalizacije in 718,00 m tlačnih vodov
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pet črpališč za odpadno vodo, od tega eno hišno in štiri skupna črpališča



dve MČN, od tega je ena SBR in ena MBR tehnologije

Ocena investicijskih stroškov za rešitev III je prikazana v preglednici 30.
Preglednica 30: Investicijski stroški - rešitev III.
Opis
Izgradnja cevovodov
Gravitacijska kanalizacija
Tlačni vod

Enota

Količina

Cena enote

Skupaj

m1
m1

4724.40
718.00

210.00 €
150.00 €

1.099.824.00 €
992.124.00 €
107.700.00 €

Črpališče ČG1 - hišno črpališče
Gradbena dela
Hišno črpališče

kpl
kpl

1.00
1.00

1.000.00 €
980.00 €

1.980.00 €
1.000.00 €
980.00 €

Črpališče ČD1 - 6PE
Gradbena dela
Črpalka SEG.40.09.E.2.50B
Črpalni jašek
Elektroinštalacije

kpl
kpl
kpl
kpl

1.00
2.00
1.00
1.00

1.000.00 €
1.755.90 €
1.000.00 €
5.000.00 €

10.511.80 €
1.000.00 €
3.511.80 €
1.000.00 €
5.000.00 €

Črpališče ČD2 - 6PE
Gradbena dela
Črpalka SEG.40.09.E.2.50B
Črpalni jašek
Elektroinštalacije

kpl
kpl
kpl
kpl

1.00
2.00
1.00
1.00

1.000.00 €
1.755.90 €
1.000.00 €
5.000.00 €

10.511.80 €
1.000.00 €
3.511.80 €
1.000.00 €
5.000.00 €

Črpališče ČD4 - 22PE
Gradbena dela
Črpalka SEG.40.12.E.2.1.502
Črpalni jašek
Elektroinštalacije

kpl
kpl
kpl
kpl

1.00
2.00
1.00
1.00

1.000.00 €
1.755.90 €
1.000.00 €
5.000.00 €

10.511.80 €
1.000.00 €
3.511.80 €
1.000.00 €
5.000.00 €

1.000.00 €
1.755.90 €
1.000.00 €
5.000.00 €

10.511.80 €
1.000.00 €
3.511.80 €
1.000.00 €
5.000.00 €

Čistilna naprava Grič-Dobliče-Blatnik 400 PE SBR
Gradbena dela
kpl
1.00
Zunanja ureditev
m2
200.00
AQUAmax PRO 400PE - SBR
kpl
1.00
2
Nakup zemljišča
m
200.00

30.000.00 €
80.00 €
81.817.00 €
25.00 €

132.817.00 €
30.000.00 €
16.000.00 €
81.817.00 €
5.000.00 €

Čistilna naprava Jerneja vas BC-100MBR
Gradbena dela
kpl
Zunanja ureditev
m2

10.000.00 €
80.00 €

99.150.00 €
10.000.00 €
2.400.00 €

Črpališče ČB1 - 27PE
Gradbena dela
Črpalka SEG.40.12.E.2.1.502
Črpalni jašek
Elektroinštalacije

kpl
kpl
kpl
kpl

1.00
2.00
1.00
1.00

1.00
30.00
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MČN BioCleaner 100MBR
Nakup zemljišča

kpl
m2

1.00
30.00

86.000.00 €
25.00 €

Projektna dokumentacija, soglasja, odškodnine - 5% investicije
Investicijski stroški skupaj

86.000.00 €
750.00 €
68.790.91 €
1.444.609.11 €

Letni obratovalni stroški
Ocena letnih obratovalnih stroškov za rešitev III je prikazana v preglednici 31.
Preglednica 31: Letni obratovalni stroški - rešitev III.
Opis

Enota

Količina

Cena enote

Skupaj

Pogonski stroški - elektrika
Črpališče ČD1 - 6PE
Črpališče ČD2 - 6PE
Črpališče ČD4 - 22PE
Črpališče ČB1 - 27PE
ČN Grič-Dobliče-Blatnik
ČN Jerneja vas

kWh/l
kWh/l
kWh/l
kWh/l
kWh/l
kWh/l

114.00
132.00
563.20
708.80
52560.00
27375.00

0.10 €
0.10 €
0.10 €
0.10 €
0.10 €
0.10 €

8.145.30 €
11.40 €
13.20 €
56.32 €
70.88 €
5.256.00 €
2.737.50 €

Tekoče vzdrževanje
Tekoče vzdrževanje in upravljanje
Odvoz odvečnega blata

h/leto
kpl

540.00
4.00

21.00 €
70.00 €

11.620.00 €
11.340.00 €
280.00 €

Amortizacija
Cevovodi
MČN in črpališča

31.196.29 €
21.996.48 €
9.199.81 €

Letni obratovalni stroški skupaj
Obratovalni stroški za obdobje 50 let

50.961.59 €
2.548.079.33 €

Skupna ocena stroškov
Skupna ocena stroškov za rešitev III je prikazana v preglednici 32. Obratovalni stroški so
podani za obdobje 50 let.
Preglednica 32: Skupna ocena stroškov - rešitev III.
Skupni stroški za obdobje 50 let
Investicijski stroški
Obratovalni stroški za obdobje 50 let

3.992.688.44 €
1.444.609.11 €
2.548.079.33 €
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Primerjava stroškov

Primerjava stroškov obravnavanih idejnih rešitev je podana v preglednici 33. Cenovno
najugodnejša je rešitev III, kjer imajo tri naselja skupno MČN eno naselje pa samostojno MČN.
Sledi ji rešitev II, v kateri je za dve naselji predvidena skupna MČN za dve naselji pa samostojni
MČN. Najdražja je rešitev I, v kateri je za vsako naselje predvidena samostojna MČN.
Rešitev III, ki je cenovno najugodnješa, ima sicer najvišje investicijske stroške, vendar pa ima
najnižje obratovalne stroške, kar je gledano dolgoročno ugodnejše. Le ti predstavljajo večji
delež stroškov in tako bolj vplivajo na skupne stroške. Skupni stroški rešitve III so približno
260.000 € nižji od skupnih stroškov rešitve I in približno 55.000 € nižji od stroškov rešitve II.
Najdražja je rešitev I, v kateri je za vsako naselje predvidena samostojna MČN. Ta rešitev je
investicijsko sicer najcenejša, ima pa najvišje obratovalne stroške. Letni obratovalni stroški
rešitve I so za približno 9.000 € višji kot pri rešitvi III, kar v 50 letni dobi obratovanja znese
skoraj 450.000 € več obratovalnih stroškov. rešitev II, v kateri je za dve naselji predvidena
skupna MČN za dve naselji pa samostojni MČN, je od rešitve I cenejša za približno 205.000 €
in od rešitve III dražja za približno 55.000 €. Cenovno je torej najugodnejša rešitev III.
Preglednica 33: Primerjava stroškov obravnavanih idejnih rešitev.
Vrsta stroškov

Rešitev I

Rešitev II

Rešitev III

Investicijski stroški
Gravitacijska kanalizacija
Tlačni vodi
Črpališča
Čistilne naprave
Projektna dokumentacija, soglasja, odškodnine

1.269.632.07 €
753.816.00 €
92.355.00 €
34.495.40 €
328.507.00 €
60.458.67 €

1.309.526.82 €
858.396.00 €
92.355.00 €
35.495.40 €
260.922.00 €
62.358.42 €

1.444.609.11 €
992.124.00 €
107.700.00 €
44.027.20 €
231.967.00 €
68.790.91 €

Obratovalni stroški za obdoblje 50 let
Letni obratovalni stroški skupaj
Pogonski stroški - elektrika
Tekoče vzdrževanje
Amortizacija

2.984.399.00 €
59.687.98 €
10.826.48 €
19.838.00 €
29.023.50 €

2.738.729.00 €
54.774.58 €
10.716.98 €
15.162.00 €
28.895.60 €

2.548.079.33 €
50.961.59 €
8.145.30 €
11.620.00 €
31.196.29 €

Skupni stroški

4.254.031.07 €

4.048.255.82 €

3.992.688.44 €
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ZAKLJUČEK

V magistrskem delu so za obravnavano območje predstavljene tri variante idejnih rešitev
odvajanja in čiščenja odpadne vode. Kot prva je predstavljena rešitev I, v kateri je za vsako
naselje predvidena samostojna MČN. V rešitvi II imata naselji Grič in Dobliče skupno MČN,
naselji Blatnik in Jerneja vas pa samostojni MČN. V rešitvi III je za naselja Grič, Dobliče in
Blatnik predvidena skupna MČN, za Jernejo vas pa samostojna MČN. Za Jernejo vas je v vseh
idejnih rešitvah predvidena samostojna MČN, zaradi njene oddaljenosti od ostalih treh naselij.
V idejnih rešitvah je predviden ločen kanalizacijski sistem z gravitacijskim odvodom odpadne
vode. Na predelih, kjer gravitacijski odvod ni mogoč, se predvidijo tlačni vodi s črpališčem. V
sklopu rešitev so predvidena tako skupna črpališča za več stanovanjskih objektov kot tudi
samostojna hišna črpališča za posamezne objekte. Kanalizacijski sistem bo odvajal le
komunalno odpadno vodo, odvod padavinske odpadne vode pa bo urejen ločeno.
Pri izbiri tehnologije čiščenja odpadne vode je pomemben vir odpadne vode, pomembna pa je
tudi zahtevana stopnja čiščenja, ki se določi glede na zahteve odvodnika. Glede na to, da se
del obravnavanega območja nahaja v VVO, je pri izbiri tehnologije čiščenja potrebno nameniti
posebno pozornost. Pomembno je, da se voda očisti tudi mikrobiološko. Za MČN, katerih iztok
je predviden na VVO izberemo MBR tehnologijo, ki zagotavlja zanesljive rezultate. RČN za
takšna območja ni primerna, saj rezultati niso zanesljivi, pri SBR pa bi bila potrebna dodatna
dezinfekcija, da se voda očisti tudi mikrobiološko. V ostalih primerih, kjer je iztok predviden
izven VVO, se predvidi čiščenje odpadne vode v SBR.
Skupni stroški rešitve I so ocenjeni na 4.254.031,07 €, rešitve II na 4.048.255,82 € in rešitve
III na 3.992.688,44 €. Glede na stroškovno primerjavo idejnih rešitev je cenovno najugodnejša
rešitev III, kjer imajo tri naselja skupno MČN eno naselje pa samostojno MČN. Sledi ji rešitev
II, v kateri je za dve naselji predvidena skupna MČN za dve naselji pa samostojni MČN.
Najdražja je rešitev I, v kateri je za vsako naselje predvidena samostojna MČN. Skupni stroški
rešitve III so približno 55.000 € nižji od stroškov rešitve II in približno 260.000 € nižji od stroškov
rešitve I. Rešitev III je najprimernejša tudi z vidika upoštevanja povezav sosednjih naselij v
skupni kanalizacijski sistem, kar je v praksi zaželjeno in je tudi ena od smernic, ki se jih
upošteva pri sami zasnovi kanalizacijskih sistemov.
Tehnološko in investicijsko je naustreznejša idejna rešitev III, v kateri imajo naselja Grič,
Dobliče in Blatnik skupno MČN, Jerneja vas pa samostojno MČN. V rešitvi je predvidena
izgradnja 4724,40 m gravitacijske kanalizacije, 718,00 m tlačnih vodov, pet črpališč za
odpadno vodo, od tega štiri skupna in eno hišno črpališče, ter dve MČN.
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