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1. UVOD 
 
Naselji Miren in Orehovlje še nimata urejenega čiščenja komunalnih odpadnih voda. V 
naseljih se postopoma gradi kanalizacijsko omrežje ločenega tipa, odprto pa ostaja 
vprašanje lokacije čiščenja komunalnih odpadnih voda.  
 
V sklopu izdelave idejne zasnove ureditve kanalizacijskega omrežja naselij Miren in 
Orehovlje je bila nakazana možnost povezave kanalizacijskih sistemov obeh naselij ter 
čiščenje komunalnih odpadnih voda na skupni čistilni napravi v Mirnu. 
 
Z možnostjo gradnje centralne čistilne naprave v Vrtojbi, na kateri bi se čistile 
komunalne odpadne vode Nove Gorice, Rožne Doline, Šempetra in Vrtojbe pa se 
postavlja vprašanje ali ne bi bilo bolj smiselno na tej čistilni napravi čistiti tudi 
komunalne odpadne vode Mirna in Orehovelj. 
 
Na to dilemo bomo skušali odgovoriti v tej primerjalni študiji. 
 
 
2. PREDHODNA DOKUMENTACIJA 
 
Pri izdelavi primerjalne študije smo se posluževali naslednje dokumentacije: 
 
• idejna zasnova "Kanalizacija Miren", Hydrotech d.o.o. Nova Gorica, št. proj.:        

S-75/96, december 1996 
• idejna zasnova "Kanalizacija Orehovlje", Hydrotech d.o.o. Nova Gorica, št. proj.:        

S-76/96, december 1996 
• "Primerjalna študija izvedbe ČN za čiščenje odpadnih voda z območja občine 

Šempeter-Vrtojba in ČN za čiščenje odpadnih voda z območja občine Šempeter-
Vrtojba in dela MO Nova Gorica", Projekt d.d. Nova Gorica, junij 2007 

• idejna zasnova "Iztočni kanal iz čistilne naprave v Vrtojbi", Hydrotech d.o.o. Nova 
Gorica, št. proj.: S-433/07, avgust 2007 

 
 
3. OPIS POSAMEZNIH VARIANT 
 
3.1 ČN Miren 
 
Skladno z zaključki idejnih zasnov "Kanalizacija Miren" in "Kanalizacija Orehovlje" bi 
bila možna lokacija skupne čistilne naprave v Mirnu, na območju Vodmata. Biološka 
obremenitev ČN bi v tem primeru znašala: 
 

 PE 
naselje Miren 1478 
naselje Orehovlje  494 
zaselek Vrtoče 47 
storitve, obrt 310 
rezerva 671 
Skupaj 3000 

 
Kanalizacijsko omrežje ni povsem gravitacijsko. Zaradi konfiguracije terena je potrebno 
na skupnem omrežju zgraditi 5 črpališč. 
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Letna poraba električne energije za vsa črpališča znaša 26.558 kWh. Upoštevajoč 
ceno 0,104 €/ kWh znaša letni strošek elektrike 2762 €. 
 
Za potrebe prečrpavanja je potrebno izvesti naslednje tlačne cevovode v skupni dolžini 
1075 m. 
 
Dolžina skupnega fekalnega kanalizacijskega omrežja znaša brez priključkov cca 
11400 m. 
 
Kanalizacijski sistem z zaključkom na čistilni napravi ČN Miren je prikazan v grafični 
prilogi 1. 
 
 
3.2 CČN Nova Gorica 
 
MO Nova Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba še nimata urejenega čiščenja odpadnih 
voda, zato se te, delno očiščene v greznicah in na zadrževalnih bazenih, stekajo v 
potok Koren (Nova Gorica) oziroma v potok Vrtojbico (Rožna Dolina, Šempeter in 
Vrtojba). Rešitev problematike čiščenja odpadnih voda vidita občini v gradnji skupne 
čistilne naprave velikosti 38000 PE.  
 
Lokacija predvidene ČN leži na desnem bregu Vrtojbice, na meji med Občino 
Šempeter-Vrtojba in Občino Miren-Kostanjevica.  
 
Zaradi skromne vodnatosti Vrtojbice je predvideno kanaliziranje očiščenih voda iz ČN 
do sotočja Vrtojbice in Vipave tako, da se z izpustom očiščenih voda v reko Vipavo 
obvaruje Vrtojbico pred prekomernimi količinami izpustnih voda. 
 
Zaradi zagotovitve boljše kvalitete vode reke Vipave na odseku skozi Miren ter 
preprečitve možnosti onesnaženja reke Vipave v primeru nepravilnega delovanja ČN 
oziroma daljše prekinitve obratovanja, je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica 
predlagal podaljšanje iztočnega kanala do državne meje z Italijo oziroma najmanj do 
lokacije črpališča za namakalni sistem. 
 
Ob tem se je porajala tudi ideja o skupnem čiščenju komunalnih odpadnih voda na 
CČN v Vrtojbi, saj bi trasa iztočnega kanala marsikje sovpadala s tlačnimi vodi, po 
katerih bi odpadne vode Mirna in Orehovelj črpali na CČN Nova Gorica. 
 
Kapaciteto CČN Nova Gorica bi morali povečati na 41000 PE. Število črpališč v 
kanalizacijskem sistemu Mirna in Orehovelj bi ostalo nespremenjeno (pet), različna bi 
bila le kapaciteta črpalk na treh črpališčih. 
 
Letna poraba električne energije za vsa črpališča znaša 73093 kWh. Upoštevajoč ceno 
0,104 €/ kWh znaša letni strošek elektrike 7602 €. 
 
Za potrebe prečrpavanja je potrebno izvesti naslednje tlačne cevovode v skupni dolžini 
2775 m. 
 
Dolžina skupnega fekalnega kanalizacijskega omrežja ostaja po tej varianti 
nespremenjena in znaša brez priključkov cca 11400 m. 



                                                                                                       HYDROTECH 

Primerjalna študija - izvleček                                                                                                              stran 3 

 
Kanalizacijski sistem z zaključkom na čistilni napravi ČN Miren je prikazan v grafičnih 
prilogah 2 in 3.  
 
Razlika med njima je le v poteku tlačnega cevovoda 4. V varianti 1 poteka tlačni 
cevovod v skupaj z iztočnim kanalom iz CČN, v varianti 2 pa poteka skupaj s fekalnim 
kanalom preko Lasca. 
 
 
4. OPIS ČISTILNIH NAPRAV 
 
Zaradi primerljivosti obeh variant, smo predpostavili, da poteka na čistilni napravi CČ 
Miren enak proces čiščenja odpadnih voda kot na CČN Nova Gorica, vključno z enako 
stopnjo zaščite pred morebitnimi negativnimi vplivi na okolje. 
 
4.1 ČN Miren 
 
Predvidena ČN Miren bo velikosti 3000 PE. Sestavljena bo iz naslednjih objektov in 
prostorov: 
 
• vhodno črpališče 
• upravna stavba 
• prostor mehanskega predčiščenja 
• prostor puhal 
• prostor elektro omar 
• garderoba in sanitarije 
• komandni prostor 
• prostor dehidracije 
• razdelilni jašek 
• SBR reaktor 
• iztočni jašek 
• zalogovnik blata 
• merilno mesto 
• biofilter 
 
Vhodno črpališče bo tipsko, suhe izvedbe, v njem bosta nameščeni dve črpalki ki bosta 
izmenično dozirali vodo preko induktivnega merilca pretoka na ČN. Konstrukcija 
črpališča bo omogočala ločevanje trdnih odplak, blata, peska in maščob od tekočih 
odplak brez mehanskih odplak. 
 
Upravna stavba bo toplotno izoliran zidan objekt, ki bo združeval več prostorov z 
različnimi dejavnostmi kot so: prostor mehanskega predčiščenja, prostor puhal, prostor 
elektro omar, garderobo, sanitarije, komandni prostor in prostor dehidracije. 
 
V prostoru mehanskega predčiščenja bodo nameščene fine rešetke z avtomatskim 
stiskanjem odpadkov in odlaganjem v kontejner. Za finimi rešetkami se bo nahajal 
izločevalnik peska, ki bo s spiralnim transporterjem dvigoval pesek v kontejner. 
 
V prostoru puhal bosta nameščeni dve puhali, ki bosta dovajali komprimiran zrak SBR 
bazenom. Prostor bo protihrupno zaščiten. 
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Prostor elektro omar bo služil postavitvi elektro omar za vse pogone. 
 
V komandnem prostoru bo nameščena delovna miza z osebnim računalnikom in 
tiskalnikom. Računalnik bo povezan s procesorjem nadzornega sistema, omogočen bo 
tudi daljinski prenos podatkov. 
 
Sanitarije bodo namenjene vzdrževalcem oziroma ostalim delavcem na ČN. 
 
V prostoru dehidracije blata se bo na tračni stiskalnici vršilo strojno zgoščevanje blata. 
S črpalko se bo zgoščeno blato potiskalo v kontejner, ki bo postavljen ob zgradbi. 
 
SBR bazen bo namenjen prezračevanju odpadne vode z membranskimi prezračevalci. 
 
Zalogovnik odvečnega blata s potopnim mešalom bo omogočal eno mesečno 
akumulacijo blata.  
 
Očiščena voda se bo preko merilnega mesta spuščala v vodotok. 
 
Objekti (vhodno črpališče, prostor mehanskega predčiščenja, prostor dehidracije, 
sekvenčni SBR reaktor, zalogovnik blata) bodo prisilno odzračevani, odpadni zrak pa 
bo voden na biofilter, kjer se bo očistil pred izpustom v okolje. Bazeni bodo prekriti. 
 
 
4.2 CČN Nova Gorica 
 
Predvidena CČN Nova Gorica bo velikosti 41000 PE. Sestavljena bo iz naslednjih 
objektov in prostorov: 
 
• vhodno črpališče s finimi grabljami 
• sprejem grezničnih odpadnih voda 
• upravna stavba 
• ozračevalni peskolov z maščobnikom 
• primarni usedalnik 
• anaerobni selektor 
• SBR sekvenčni reaktor 
• prostor puhal 
• prostor elektro omar 
• garderoba in sanitarije 
• komandni prostor 
• prostor dehidracije 
• razdelilni jašek 
• iztočni jašek 
• zalogovnik blata 
• plinohran 
• izraba bioplina 
• merilno mesto 
• biofilter 
• trafo postaja 
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Odpadne vode iz kanalizacijskega sistema bodo dotekale najprej na fine grablje, kjer 
se bodo odstranjevale večje mehanske nečistoče. 
 
Za finimi grabljami bo nameščeno vhodno črpališče s tremi potopnimi črpalkami, od 
koder se bo voda prečrpala v ozračevani peskolov. V peskolovu bo nameščeno mostno 
strgalo, ki bo z dna odstranjevalo pesek, z vrha pa maščobe. Odstranjeni pesek se bo 
opral in čist odlagal v kontejner. 
 
Iz peskolova bo voda odtekala v dva vzporedno delujoča primarna usedalnika, kjer bo 
prišlo do usedanja blata in izločanja v zalogovnik za blato. Tu se bo odvijalo tudi 
odstranjevanje fosforja in dušika. 
 
Iz primarnega usedalnika bo voda odtekala v anaerobni kontaktni bazen (selektor), kjer 
se bo mešala s povratnim blatom. Tu bo prišlo do povečanega odstranjevanja fosforja, 
tudi s pomočjo obarjalnega sredstva. 
 
Iz anaerobnega kontaktnega bazena bo voda odtekala v štiri sekvenčne bazene, 
krožnega tlorisa, kjer bo potekalo biološko čiščenje. V teh bazenih bodo cone z 
prezračevanjem in cone brez prezračevanja. V prezračevalnih conah bo potekala 
razgradnja organskega onesnaženja, v conah brez prezračevanja pa bo potekala 
denitrifikacija nitratnega dušika. Za potrebe prezračevanja bodo na dnu postavljena 
membranska prezračevala. 
 
Komprimiran zrak se bo v puhala dovajal iz kompresorske postaje, kjer bodo 
nameščena tri puhala. Postaja bo zvočno izolirana. Zrak bo dotekal skozi dušilce 
zvoka. 
 
Iztok iz sekvenčnih bazenov bo izveden z elektromotornimi prelivnimi žlebovi, ki bodo 
speljani v iztočni jašek. Od tu bo očiščena odpadna voda odtekala proti merilnemu 
mestu. 
 
Pred iztokom v recipient se bo izvedla še UV dezinfekcija očiščene vode, ki bo 
zmanjšala količino bakterij. 
 
Primarno surovo blato in odvišno biološko blato iz vseh usedalnikov se bo zbiralo v 
zalogovniku blata, od tu pa se bo črpalo na mehansko zgoščanje. 
 
Zgoščeno blato se bo črpalo v prvo gnilišče, od tu pa v drugo gnilišče, kjer se bo 
dokončno anaerobno stabiliziralo. Nastali bioplin v gniliščih se bo porabil na plinskem 
motorju za proizvodnjo električne in toplotne energije. 
 
Objekt za sprejem grezničnih odplak bo omogočal dovoz vsebine greznic z območij, ki 
niso opremljena s kanalizacijo.  
 
Za potrebe napajanja CČN Nova Gorica z električno energijo se bo na lokaciji postavila 
nova trafo postaja. 
 
Objekti (vhodno črpališče, sprejem greznic, peskolov z maščobnikom primarni 
usedalnik, anaerobni selektor, sekvenčni SBR reaktor, zalogovnik blata, mehansko 
zgoščanje blata) bodo prisilno odzračevani, odpadni zrak pa bo voden na biofilter, kjer 
se bo očistil pred izpustom v okolje. Bazeni bodo prekriti. 
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5. STROŠKI INVESTICIJ 
 
Eden izmed faktorjev pri odločanju o izbiri lokacije čiščenja komunalnih odpadnih voda 
naselij Miren in Orehovlje je primerjava stroškov investicije po posameznih variantah. 
Pri tem smo v obeh variantah iz stroškov izločili stroške investicije v gravitacijsko 
kanalizacijsko omrežje, saj je to v obeh variantah enako. 
 
V primerjavo smo tako vzeli: 
 
ČN Miren 
• stroške investicije ČN Miren 
• stroške črpališč za ČN Miren 
• stroške tlačnih vodov za ČN Miren 
 
CČN Nova Gorica 
• stroške povečanja kapacitete CČN Nova Gorica iz 38000 PE na 41000 PE 
• stroške črpališč za CČN Nova Gorica 
• stroške tlačnih vodov za CČN Nova Gorica 
 
 
5.1 ČN Miren 
 
Stroški investicije v ČN Miren, kapacitete 3000 PE so prikazani v sledeči tabeli. Zaradi 
primerljivosti z rezultati iz "Primerjalne študije izvedbe ČN za čiščenje odpadnih voda z 
območja občine Šempeter-Vrtojba in ČN za čiščenje odpadnih voda z območja občine 
Šempeter-Vrtojba in dela MO Nova Gorica", ki jo je izdelal Projekt d.d. Nova Gorica 
smo ohranili enako specifikacijo stroškov. 
 
 investicija (€) investicija investicija 
   na PE (€) na prebivalca (€) 
Zemljišče 120.000 40 59 
Čistilna naprava 1.800.000 600 892 
Opredmetena osnovna sredstva 1.920.000 640 951 
Drugi stroški priprave 162.000 54 80 
Pojektna dokumentacija 4,5% 81.000 27 40 
Vodenje projekta 2,0% 36.000 12 18 
Nadzor 2,5% 45.000 15 22 
Skupaj upravičeni inv. stroški 2.082.000 694 1.031 
DIIP, druge študije in analize 36.000 12 18 
Nepredvidena dela 5% 90.000 30 45 
Skupaj vsi investicijski stroški 2.208.000 736 1.094 
DDV 20% 441.600 147 219 
Skupaj inv. vrednost + DDV 2.649.600 883 1.312 

 
 
Za potrebe črpanja odpadnih voda na ČN Miren je potrebno zgraditi pet črpališč v 
skupni vrednosti 121.200 €.  
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Poleg črpališč je potrebno zgraditi še pet odsekov tlačni cevovodov. Ker potekajo 
nakateri po istih trasah kot gravitacijska fekalna kanalizacija smo upoštevali sočasno 
izvedbo del in s tem nižje investicijske stroške. Investicija tlačnih cevovodov znaša 
202.620 €. 
 
 
5.2 CČN Nova Gorica 
 
Stroški investicije izgradnje CČN Nova Gorica kapacitete 41000 PE so prikazani v 
sledeči tabeli: 
 
 investicija (€) investicija investicija 
   na PE (€) na prebivalca (€) 
Zemljišče 900.000 22 30 
Čistilna naprava 9.703.000 237 322 
Opredmetena osnovna sredstva 10.603.000 259 352 
Drugi stroški priprave 679.210 17 23 
Pojektna dokumentacija 3,5% 339.605 8 11 
Vodenje projekta 1,5% 145.545 4 5 
Nadzor 2% 194.060 5 6 
Skupaj upravičeni inv. stroški 11.282.210 275 374 
DIIP, druge študije in analize 140.000 3 5 
Nepredvidena dela 5% 485.150 12 16 
Skupaj vsi investicijski stroški 11.907.360 290 395 
DDV 20% 2.381.472 58 79 
Skupaj inv. vrednost + DDV 14.288.832 349 474 

 
 
Stroške investicije CČN Nova Gorica kapacitete 38000 PE povzemamo iz primerjalne 
študije, ki jo je za občino Šempeter – Vrtojba izdelal Projekt d.d. Nova Gorica. Skupaj z 
DDV znašajo 13.537.955 €. Zaradi povečanja kapacitete CČN Nova Gorica iz 38000 
PE na 41000 PE se njena investicijska vrednost poveča za 750.877 €. 
 
Za potrebe črpanja odpadnih voda iz Orehovelj in Mirna na CČN Nova Gorica je 
potrebno na sistemu zgraditi prav tako pet črpališč v skupni vrednosti 186.000 €. 
 
Stroški črpališč so v primerjavi s črpališči za ČN Miren višji za 64.800 €, predvsem na 
račun močnejših črpalk ter večjih objektov. 
 
Stroški investicije tlačnih cevovodov za črpanje na CČN Nova Gorica znašajo 528.720 
€. 
 
Stroški investicije tlačnih cevovodov so večji od stroškov investicije tlačnih cevovodov 
za potrebe ČN Miren za 326.100 €. 
 
Glede poteka tlačnega cevovoda 4 smo obdelali še eno varianto – varianto 2, po kateri 
poteka tlačni vod preko Lasca. Tudi ta varianta omogoča istočasno gradnjo tlačnega 
cevovoda in gravitacijskega kanala. Varianta 2 je cenejša za 49.740 €, je pa tudi s 
tehničnega vidika primernejša. 
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5.3 Primerjava stroškov investicij 
 
Primerjava stroškov investicije ČN Miren s pripadajočimi črpališči in tlačnimi vodi ter 
povečanja kapacitete CČN Nova Gorica pripadajočimi črpališči in tlačnimi vodi je 
pokazala, da je z vidika stroškov investicije cenejša varianta čiščenja odpadnih voda 
Mirna in Orehovelj na CČN Nova Gorica. To je razvidno iz sledeče tabele: 
 

ČN Miren € 
investicija ČN Miren   2.649.600 
investicija v črpališča 121.200 
investicija v tlačne cevovode 202.620 
Skupaj investicija ČN Miren  2.973.420 

 
CČN Nova Gorica € 
investicija v povečanje kapacitete CČN Nova Gorica   750.877 
investicija v črpališča 186.000 
investicija v tlačne cevovode 528.720 
Skupaj investicija v CČN Nova Gorica  1.465.597 

 
Razlika v stroških investicije je 1.507.823 € v korist CČN Nova Gorica. 
 
 
6. KALKULACIJA LETNIH STROŠKOV IN ODHODKOV OBRATOVANJA 
 
Drugi faktor pri odločanju o izbiri lokacije čiščenja komunalnih odpadnih voda naselij 
Miren in Orehovlje je primerjava stroškov obratovanja po posameznih variantah.  
 
6.1 ČN Miren 
 
Na podlagi teh stroškov ter stroškov amortizacije smo izračunali odhodke obratovanja. 
 
Pri izračunu amortizacije smo izhajali iz življenjske dobe celotnega projekta, ki znaša 
30 let. Izbira časovnega obdobja določa izračun letne amortizacije obratovanja 
projekta, ki se jo prišteje ostalim stroškom obratovanja. 
 
 

  €/leto €/PE €/preb 
Surovine - materiali 9.319 3,11 4,62
Delo - delavci 43.800 14,60 21,69
Električna energija 23.458 7,82 11,62
Vzdrževanje 4.800 1,60 2,38
Stroški odstranjevanja blata 22.594 7,53 11,19
Okoljske dajatve in admin. stroški 14.831 4,94 7,35
Skupaj stroški obratovanja 118.801 39,60 58,84
amortizacija 68.995 23,00 34,17
Skupaj odhodki obratovanja 187.796 62,60 93,01
Sušni dotok (m3/leto) - 130 l/p/d 142.350     
Odhodki za m3 čiščenja sušnega odtoka 1,32     
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Letni odhodki obratovanja na ČN Miren znašajo 187.796 €, odhodek na m3 očiščenega 
sušnega dotoka pa 1,32 €.  
 
6.2 CČN Nova Gorica 
 
Na podlagi teh stroškov ter stroškov amortizacije smo izračunali odhodke obratovanja 
za CČN Nova Gorica. 
 
Pri izračunu amortizacije smo izhajali iz življenjske dobe celotnega projekta, ki znaša 
tako kot pri ČN Miren, 30 let. Izbira časovnega obdobja določa izračun letne 
amortizacije obratovanja projekta, ki se jo prišteje ostalim stroškom obratovanja. 
 

  €/leto €/PE €/preb 
Surovine - materiali 124.202 3,03 4,12
Delo - delavci 148.482 3,62 4,92
Električna energija 223.004 5,44 7,39
Vzdrževanje 23.040 0,56 0,76
Stroški odstranjevanja blata 303.361 7,40 10,06
Okoljske dajatve in admin. stroški 162.012 3,95 5,37
Skupaj stroški obratovanja 984.101 24,00 32,63
amortizacija 343.287 8,37 11,38
Skupaj odhodki obratovanja 1.327.388 32,38 44,01
Sušni dotok (m3/leto) - 140 l/p/d 2.095.100     
Odhodki za m3 čiščenja sušnega odtoka  0,63     

 
Letni odhodki obratovanja na CČN Nova Gorica znašajo 1.327.388 €, odhodek na m3 
očiščenega sušnega dotoka pa 0,63 €.  
 
6.3 Primerjava stroškov in odhodkov obratovanja 
 
Primerjava letnih stroškov in odhodkov obratovanja ČN Miren s pripadajočimi črpališči 
in tlačnimi vodi ter CČN Nova Gorica s pripadajočimi črpališči in tlačnimi vodi je 
pokazala, da je tudi s tega vidika ugodnejša varianta čiščenja odpadnih voda Mirna in 
Orehovelj na CČN Nova Gorica. To je razvidno iz sledeče tabele: 
 
 

ČN Miren €/leto €/PE €/preb 
Skupaj stroški obratovanja 118.801 39,60 58,84
Skupaj odhodki obratovanja 187.796 62,60 93,01

 
CČN Nova Gorica €/leto €/PE €/preb 
Skupaj stroški obratovanja 984.101 24,00 32,63
Skupaj odhodki obratovanja 1.327.388 32,38 44,01

 
Primerjavo se lahko napravi tudi z odhodki za m3 čiščenja sušnega odtoka. Ti so 
prikazani v sledeči tabeli: 
 

Odhodki za m3 čiščenja sušnega odtoka  €/m3 
ČN Miren 1,32 
CČN Nova Gorica 0,63 
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7. ZAKLJUČEK 
 
Na podlagi primerjave investicijskih stroškov in stroškov obratovanja lahko zaključimo, 
da je z ekonomskega vidika ugodnejša varianta čiščenja odpadnih vod Mirna in 
Orehovelj na CČN Nova Gorica.  
 
 
        


