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Zakaj ponovna uporaba 
• S ponovno rabo naslovimo številne globalne 

okoljske probleme 

– Pomanjkanje vode v sušnih predelih (tudi Mediteran) – 
kmetijstvo – največji porabnik sladke vode: 70% vseh 
vodnih virov 

– Pomanjkanje fosforja (neobnovljiv vir) 

– Velika poraba energije - za proizvodno dušikovih gnojil 
in čistilne procese 

• Trenutno živimo v sistemu nekontrolirane ponovne rabe 

• Prečiščena OV je dragocen in spregledan vir - Zelene tehnologije omogočajo vračanje 
vode in hranil iz OV ob sočasni produkciji stranskih proizvodov kot je biomasa ali bio-

stimulansi, ki povečajo produkcijo pridelka 
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Demonstracijski center Ajdovščina 
• Na območju CČN Ajdovščina 

• Od 1989 (RČN) 
• Raziskovalno-razvojni projekti (EU, 

ARRS) 
– postavitev različnih pilotnih naprav zelenih 

tehnologij 

• Prihodnost: izobraževalno-promocijske 

dejavnosti 
– Odprtje demo centra za različne deležnike 



DEMO center 
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Algni bazen 
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Brez iztoka; produkcija lesne biomase 

Produkcija vode za namakanje 
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Poskusi v laboratoriju 

Odstranjevanje novodobnih onesnažil 

Testno polje z lizimetri 

Namakanje zelenjadnic s prečiščeno vodo 



Rastlinska čistilna naprava 
• Hibridna RČN 

– Dve vzporedni gredi s podpovršinskim vertikalnim tokom (2x30 m2; globina 1 m) 

– Greda s podpovršinskim horizontalnim tokom (40 m2; globina 0,5 m) 

• HDPE; pesek različnih granulacij 
• Navadni trst (Phragmites australis) in vodna perunika (Iris pseudacorus) 

• Pulzno polnjenje 5 m3/dan (35 PE; 2 m2/PE; zadrževalni čas 1 dan) 
 



Rastlinska čistilna naprava - 

rezultati 
 
• Zasajena pozimi 2018; prva vegetacijska sezona: pomlad 

2019 

• Učinkovito odstranjevanje TSS 
• Zagonsko obdobje za BPK,  

        KPK – 3 mesece 
2019 

2020 



Evapotranspiracijski vrbni sistem 
• Ekstenzivni sistemi za obdelavo komunalne 

odpadne vode iz individualnih hiš in manjših 
naselij 

• Vsa dotočna voda se porabi za 
evapotranspiracijo (ET) 

– ET = evaporacija (izhlapevanje) + transpiracija 

• Lahko delujejo brez iztoka 
– Občutljiva območja 

– Območja, kjer infiltracija ni možna 

• Danska (7.000), Irska, Francija, Kitajska, 

Kanada (izcedne vode) 
Vir: H. Brix 



Evapotranspiracijski vrbni sistem 

Pilotna naprava v 

Ajdovščini – testiranje 
različnih klonov vrb in 
ET v podnebju Vipavske 
doline 



Evapotranspiracijski vrbni 

sistem - rezultati 

• Pilotna naprava 27 m2 

• 3 kloni bele vrbe (Salix alba) 
– V 093, V 160, V 052 

• Kontrolne vrbe izven naprave 

• Sečnja vsako drugo leto 

2017 (1. sečnja) 2019 (2. sečnja) 

t/ha Kontrola Test Kontrola Test 

V093 7 38 13 46 

V160 4 34 7 33 

V052 14 38 12 59 
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V 093 V 052 V 160

→ Stalna razpoložljivost vode in hranil iz 
OV vzpodbuja rast vrb (produkcijo 

biomase) 

→ Vrbe porabijo cca 1500 mm vode/leto: 

za 1 PE potrebujemo 35 do 40 m2 



Algni bazen 
• Plitek bazen s stalnim mešanjem 

• Prostornina 3 m3, HRT (2019) = 5 dni, HRT (2020) = 10 dni 

• Vzpostavitev kulture C. vulgaris 2018, začetek obratovanja 
spomladi 2019 

• Odprt sistem – naravna inokulacija z mikroalgami in 
mikroorganizmi iz okolice 

 

→ Ločevanje algno-bakterijske biomase v 

sekundarnem usedalniku s pomočjo ultrazvoka: 
voda za namakanje, algna biomasa kot gnojilo 



Algni bazen - rezultati 
• Učinkovito zmanjševanje BPK 

• Variabilno zmanjševanje KPK in TSS – 
problematično ločevanje algno-bakterijske 

biomase od vode 

• Učinkovito odstranjevanje PO4-P (uporaba 
biomase kot gnojilo) 



Lizimetri 
• 30 lizimetrov zasajenih z 

zelenjadnicami (2019 – buče, 2020 – 

paradižniki) 

• Namakani z: 

• Iztok iz RČN 

• Iztok iz algnega bazena 

• Iztok iz CČN Ajdovščina 

• Vodovodna voda + gnojilo 

• Vodovodna voda (kontrola) 

LIZIMETER je naprava za merjenje sprememb izgube vode preko 
evapotranspiracije ali pronicanja v kontroliranih pogojih 



Lizimetri - rezultati 
• Med vegetacijsko sezono 

2019 so bile rastline (buče) 
namakane z 1,8-4 L/dan 

(glede na vremenske 

razmere in ET)  

• Največji pridelek v primeru 
namakanja z iztokom iz 

algnega bazena 



Zaključek - priložnosti 
• Čiščenje komunalne odpadne vode z zelenimi tehnologijami omogoča 

ponovno rabo virov 

– BIOMASA in VODA za uporabo v kmetijstvu 

– Stopnja čiščenja mora biti prilagojena ponovni rabi – npr. ohranjanje hranil v 

iztočni vodi ima pozitiven vpliv na pridelek 

• Kmetje: interes za uporabo prečiščene komunalne odpadne vode 

• Potrošniki? 

– Posredna oz nekontrolirana ponovna uporaba vode že obstaja tudi v Sloveniji 
– V tujini pogosta praksa (Španija, Italija) 

 

 



Zaključek - izzivi 
• Patogeni mikroorganizmi 

• Usoda mikroonesnažil, mikroplastike in akumulacija v tleh 

– Dokazi o prehodu delcev MP v rastline – vstop v prehranjevalno verigo 

• Kontrola vira in decentraliziran pristop 

• Odpadna voda ni odpadek, ampak vir 



Hvala za pozornost 


