
 

 

 

 

VPLIVI NA VODO IN NAPREDNE REŠITVE – VODNI DNEVI 2018 

 

V sekciji Voda - narava in okolje smo letos spoznavali evropske 

usmeritve za zmanjševanje človeških vplivov na vode, ki 

poudarjajo pomen ohranjanja in upravljanja z naravo za 

zagotavljanje ekosistemskih storitev povezanih z vodo - od pitne 

vode in samočistilne sposobnosti, do preprečevanja poplav in 

zagotavljanja biotske pestrosti. Inovativne, na naravi temelječe rešitve, ki jih navdihuje in 

podpira narava, so stroškovno učinkovite, sočasno pa zagotavljajo okoljske, družbene in 

ekonomske koristi. Predavatelj Aleš Bizjak (Direkcija RS za vode) je predstavil izzive 

vpeljevanja novih pristopov upravljanja z vodami na nivoju države, Andreja Sušnik (ARSO) se 

je dotaknila suš in pomanjkanja vode v nekaterih (zlasti kmetijskih) okoljih ter možnih 

rešitvah zanje, Polona Pengal (Zavod REVIVO) je predstavila konkreten proces načrtovanja 

na primeru porečja Glinščice v MOL, Gorazd Urbanič (Inštitut za vode RS) pa je odprl temo 

zbiranja podatkov in zaznavanja sprememb, saj raba prostora in druge človekove dejavnosti 



vplivajo na značilnosti okolja. V Sloveniji se namreč radi pohvalimo, da so naše vode v 

dobrem stanju, a žal je to le fraza, ki jo radi ponavljamo, ne da bi poznali dejanske razmere. 

Poznavanje vplivov na vodne ekosisteme nas lahko usmeri v iskanje rešitev, vendar je 

vprašanje, ali bomo rešitve tudi sprejeli, saj to največkrat pomeni spreminjanje navad, kar 

pa je pogosto najteže. 
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V sekciji z naslovom Ravnanje z blatom iz čistilnih naprav 

smo se osredotočili na odpadno blato, ki nastaja na bioloških 

čistilnih napravah in predstavlja enega večjih težav vsake 

čistilne naprave. Konvencionalni načini obdelave odvečnega 

blata so zgoščevanje, stabilizacija, kondicioniranje, sušenje in 

nato ponovna uporaba. Ker je odlaganje blata na odlagališča v 

Evropi že nekaj let prepovedano, iščemo nove načine zmanjševanja količine odvečnega blata 

oziroma okoljsko čim bolj sprejemljive načine njegove predelave.  

Kako in kam z blatom iz čistilnih naprav, nam je 

na podlagi nemških in EU izkušenj predstavil 

prof. Norbert Dichtl (TU Braunschweig, 

Nemčija). Količina odpadnega blata iz čistilnih 

naprav predstavlja le 1 % količine čiščene vode 

in kar 50 % stroškov, povezanih z njegovo 

končno obdelavo. Kljub visoki vsebnosti hranil, 

kot sta dušik in fosfor, odpadno blato vsebuje 

onesnaževala, kot so patogeni mikroorganizmi, 

kovine in novodobna organska onesnaževala, zato je treba  ugotoviti primernost uporabe 

blata na kmetijskih površinah. V Nemčiji se lahko na kmetijske površine odlaga samo blato iz 

čistilnih naprav, manjših od 50.000 PE. Zaradi vse ostrejše zakonodaje in okoljskega 

zavedanja prebivalstva je vse težje najti pravilno rešitev za odpadno blato. V Nemčiji tako 

večina blata konča v sežigalnicah. Da bi ohranili fosfor, bo po letu 2029 v Nemčiji obvezno 

pridobivanje fosforja iz čistilnih naprav velikosti nad 50.000 PE. Zaradi težav s končno 

obdelavo blata je tako zelo pomembno, da se pregleda vse ključne korake pri nastajanju 

blata, tako v smislu zmanjšanja količin in povečanja kvalitete. Predstavljeni so bili ključni 

procesi, kot so dezinfekcija, stabilizacija, zmanjšanje volumna blata ter ponovno 

pridobivanje fosforja. Vesna Mislej (JP Vodovod - Kanalizacija d. o. o.) nam je prestavila 

zakonske omejitve in priložnosti snovne in energetske izrabe blata v Sloveniji. Gregor D. 

Zupančič s sodelavci (Center za razvoj trajnostnih tehnologij, d. o. o.) je predstavil možen 

način zmanjšanja količine blata iz komunalne biološke čistilne naprave s pomočjo ozona. Ob 

čiščenju odpadne vode, kjer ni primarnega usedalnika, nastaja zgolj sekundarno blato. V eni 

od faz delovanja SBR reaktorja so dovajali v sistem ozon. Ugotovili so, da se pri tem lahko 

količina blata zmanjša najmanj za 80 %, kar je ugodno glede na težave, ki nastajajo z 

odvečnim blatom. Trenutno je predlagani sistem relativno drag, bo pa v prihodnosti tudi to 

možno rešiti z optimiziranjem celotnega sistema čiščenja odpadne vode in obdelave blata. 
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Uvodni nagovor na Vodnih dnevih 2018 v Portorožu je prispeval mag. Dejan Židan, 

predsednik Državnega zbora Republike Slovenije 

 

 

 



 

 

 

V sekciji Odvajanje in čiščenje odpadne vode smo obravnavali 

kanalizacijo in čistilno napravo, ki sta kot ožilje in srce 

neposredno povezana in učinkovito obratovanje celotnega 

sistema je močno odvisno od njunega sinhronega delovanja. 

Želja (poslanstvo, vizija) vsakega komunalnega podjetja je, da se 

vso odpadno vodo zajame in v nadaljevanju vso obremenitev - 

navkljub vsem zunanjim vplivom - pripelje do čistilne naprave, 

kjer se le to očisti do najvišje možne stopnje.  

Vendar ali so vsi ti vplivi dejansko prepoznani? Ali dejansko zberemo vso onesnaženje in le 

to odvedemo do čistilne naprave? Ali vemo, koliko odpadne vode se nam preko 

razbremenilnikov in poškodb na kanalizacijskem omrežju prelije v okolje? Kolikšen je delež 

tuje vode v sistemu in kje so glavni viri te tuje vode? Zakaj in kako bodo zadrževalni bazeni 

pomagali naravi in čistilni napravi sinhronizirati pretok odpadne vode glede na vremenske 

pojave v zaledju kanalizacije na čim bolj enakomerno delovanje čistilne naprave?  

Kot zaključek kanalizacijskega sistema morajo čistilne naprave - ne glede na zelo 

nenadzorovane vtoke na čistilno  napravo - ustrezno prečistiti vse odpadne vode do 

zahtevane stopnje. Poleg nenadzorovanih vtokov se na čistilni napravi pojavljajo še drugi 

vplivi, kot so vplivi dodatka grezničnih gošč in muljev malih komunalnih čistilnih naprav in 

vplivi povratnih voda iz linije obdelave blata. Vsi ti povratki imajo velik vpliv na delovanje 

čistilne naprave zaradi visokega vnosa dušika, ki lahko predstavlja tudi do 20 % celotne 

obremenitve. Če ta vtok ni nadzorovan ali celo voden, lahko privede do preobremenitve 

čistilne naprave in neustrezne stopnje čiščenja po dušiku ter posledično onesnaževanja 

okolja.  

Predavatelj Giorgio Mannina (Univerza v Palermu, Italija) ima dolgoletne izkušnje iz 

celostnega upravljanja kanalizacijskih sistemov. V svojem prispevku je predstavil nove 

poglede in izzive pri celostnem upravljanju odvajanja odpadne vode, od kanalizacijskega 

sistema s čistilno napravo do končnega recipienta. Predavatelj Uroš Krajnc (IEI) nam je 

predstavil pomen in probleme nepravilnega dimenzioniranja zadrževalnih bazenov prvega 

naliva v mešanih sistemih kanalizacije.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
Giorgio Mannina, Univerza v Palermu  Uroš Krajnc, IEI 

 

Na primeru delovanja CČN Domžale-Kamnik je predavateljica Marjetka Levstek prikazala 

vplive vseh dodatkov in povratkov virov dušika na delovanje čistilne naprave ter načine 

možnega obvladovanja, prikazala pa tudi princip in obratovanje najnovejšega sistema za 

čiščenje odpadnih voda z linije blata, to je postopek deamonifikacije. Odpadne vode iz linije 

blata imajo namreč do 20-krat višjo koncentracijo dušika. Z uvedbo dodatnega postopka 

deamonifikacije smo tako prihranili ne samo prostor za izgradnjo bazenov, temveč imamo 

tudi velik prihranek na električni energiji, ni potreben dodatek zunanjega vira ogljika, manj je 

možnosti za prekoračitev mejnih vrednosti na izpustu v vodotok, večja pa je verjetnost 

zagotavljanja ustreznega učinka čiščenja po dušiku tudi v času nizkih temperatur.   
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V sekciji Vodni viri in pitna voda smo govorili o zaščiti vodnih 

virov in ustrezni pripravi pitne vode, ki sta pomembni barieri v 

sistemu javne oskrbe s pitno vodo in osnova za varno oskrbo z 

njo. Predavatelj Jernej Drofenik (Uprava RS za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin) nas je seznanil z znanstvenimi 

kriteriji za identifikacijo in oceno tveganja za kemične motilce 

endokrinega sistema v vodi v povezavi s pravno ureditvijo 

fitofarmacevtskih sredstev. Mihael Brenčič (Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v 

Ljubljani) je predstavil dosedanje izkušnje in tudi predloge izboljšav pri varovanju vodnih 

virov z vodovarstvenimi območji, pri čemer imamo v Sloveniji že več desetletij dolgo 

tradicijo. Sekcijo smo zaključili s predstavitvijo Špele Arh Marinčič iz podjetja Kostak o 

izkušnjah pri vzpostavitvi in delovanju naprave za pripravo pitne vode, ki je izboljšala varnost 

oskrbe s pitno vodo v Kostanjevici na Krki. 

  

Jernej Drofenik, UVHVVR     Mihael Brenčič, Naravoslovnotehniška fakulteta 

  

Špela Arh Marinčič, Kostak      Brigita Jamnik, povezovalka okrogle mize 

 

 


