
MOŽNOSTI RAVNANJA Z ODVEČNIM BLATOM NA CČN NOVA GORICA  



Osnovna zakonodaja 

 

 

 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 

(Uradni list RS, št. 98/15). 

 Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in št. 69/15), 

 Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi 

komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15), 

 Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v 

kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08), 

 Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni 

list RS, št. 84/05, 62/08, 113/09, 99/13) 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3849


                                                                                           18. člen 

                                                                                     (obdelava blata) 

 

• (1) Izvajalec javne službe, ki je upravljavec komunalne čistilne naprave, opremljene za obdelavo blata, mora 

za blato, ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode, zagotoviti obdelavo, s katero se doseže: 

         -  izpolnjevanje zahtev za uporabo kot gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz  

            komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, če se obdelano blato uporablja kot gnojilo v kmetijstvu, ali 

          - izpolnjevanje zahtev za postopke predelave ali odstranjevanja blata v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke. 

• (2) Izvajalec javne službe mora za blato, prevzeto iz komunalne čistilne naprave, ki ni opremljena za obdelavo 

blata, prevzeto delno obdelano blato iz komunalne čistilne naprave (na primer po dehidraciji ali sušenju 

neobdelanega blata in podobno) in blato, prevzeto iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo 

od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena te uredbe, zagotoviti obdelavo v 

skladu s prejšnjim odstavkom na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata. 

• (3) Če izvajalec javne službe ne upravlja komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata, mora 

zagotoviti obdelavo blata na območju druge komunalne čistilne naprave, ki je opremljena z zadostnimi 

zmogljivostmi za obdelavo blata. 

• (4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec javne službe v soglasju z občino zagotovi obdelavo blata v 

premični napravi za obdelavo blata, če se taka obdelava blata izvaja na območju komunalne čistine naprave, 

kjer nastaja blato. 

• (5) Za obdelano blato, ki se ne uporablja kot gnojilo v kmetijstvu, mora izvajalec javne službe zagotoviti 

ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke. 

• (6) Če je izvajalec javne službe upravljavec komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata, 

mora kot povzročitelj odpadkov v načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, 

vključiti tudi ravnanje z blatom iz drugega odstavka tega člena. 

 



Posušeno blato Dehidrirano blato Odpadna voda 

Proces nastajanja blata 



Sestava blata po različnih stopnjah 

obdelave (European Communities, 2001) 
A B1 B2 C D

SUHA SNOV (DM) g/l 12 9 7 10 30

ORGANSKA SNOV (VM) %  DM 65 67 77 72 50

pH %  VM 6 7 7 6,5 7

C %  VM 51,5 52,5 53 51 49

H %  VM 7 6 6,7 7,4 7,7

O %  VM 35,5 33 33 33 35

N %  VM 4,5 7,5 6,3 7,1 6,2

S %  VM 1,5 1 1 1,5 2,1

C/N 11,4 7 8,7 7,2 7,9

P %  DM 2 2 2 2 2

Cl %  DM 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

K %  DM 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Al %  DM 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Ca %  DM 10 10 10 10 10

Fe %  DM 2 2 2 2 2

Mg %  DM 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

MAŠČOBE %  DM 18 8 10 14 10

PROTEINI %  DM 24 36 34 30 18

VLAKNA %  DM 16 7 10 13 10

KALORIČNA VREDNOST kWh/t DM 4200 4100 4800 4600 3000

•  primarno blato (primarno 

   čiščenje; visoka organska 

   obremenitev) - A 

•  blato iz bioreaktorja (nizka 

   organska obremenitev) - B1 

•  blato iz naknadnega usedalnika 

   ali bistrilnika (nizka ali srednja 

   organska obremenitev) - B2 

•  mešano blato (A in B2) - C 

•  blato po anaerobni razgradnji -D 



Predvideno ravnanje s blatom 

 

Najnovejši Program ravnanja z odpadki (program št. 35402-1/2016/6), 

predvideva sledeče ukrepe v zvezi z ravnanjem blatom: 

• aerobna obdelava (kompostiranje), 

• anaerobna obdelava v napravah za pridobivanje bioplina, 

• odlaganje na kmetijske površine, 

• termična obdelava zaradi pridobivanja energije, 

• skladiščenje z namenom kasnejše rekuperacije fosforja. 

 



Osnovni podatki / preverjane možnosti 

 dnevna količina suhe snovi (DS) iz čistilne naprave 3.395 kg DS/dan, 

 dnevna količina suhe snovi (DS) iz malih čistilnih naprav 1.698 kg DS/dan in 

 skupna dnevna količina suhe snovi (DS) 5.093 kg DS/dan. 

 

• zgoščevanje, mehanska dehidracija in pridobivanje bioplina,  

• zgoščevanje, mehanska dehidracija in kompostiranje,  

• zgoščevanje, mehanska dehidracija in sušenje na sušilnih 

gredah in 

• zgoščevanje, mehanska dehidracija in sušenje.  

 



Tehnološka shema CČN Nova Gorica 



Tehnološka shema linije blata 



Osnovni podatki za vrednotenje 

 

• Dnevni odvzem cca. 300 m3/dan ali 109.500 m³/leto      

• količina za odvoz dehidriranega blata 6.132  t/leto                                 

• Količina posušenega blata 90-odstotno vsebnost suhe snovi  1.200  t/leto      

 

• investicijska vrednost gradbenih del naprave sušenja:  198.800 EUR 

• investicijska vrednost opreme naprave sušenja: 1.720.00 EUR 

• strošek odvoza/ravnanja dehidriranega blata:  537.425 EUR/leto 

• strošek odvoza/ravnanja posušenega blata:  327.599 EUR/leto 

 

• diskontna stopnja 4 %,                                                                

• letna stopnja amortizacije za gradbeni objekt 2,5 %               

• letna stopnja amortizacije za vgrajeno opremo 6,67 %  

 



Strošek ; trenutna obremenitev 



Strošek; nazivna obremenitev 



Strošek plina v odvisnosti od dehidracije 



Zalogovniki posušenega blata 


