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HIDROLOGIJA IN EKOLOGIJA 

PROGRAMI SANACIJE KAKOVOSTI 
BLEJSKEGA JEZERA IN SAVE BOHINJKE 

POVZETEK 

Zelo znan primer onesnažene površinske vode v Sloveniji predstavlja Blejsko jezero, ki občasno zaradi 
intenzivne evtrofnosti »zacveti«. V okviru ukrepov za izboljšanje kakovosti ima visoko prioriteto 
dokončanje in tehnološka zaokrožitev kanalizacijskega sistema mesta Bled ter bližnjih naselij . 
Odpadne vode v obstoječem sistemu , ki je pretežno mešanega tipa, se deloma prečrpavajo in 
izpuščajo neprečiščene v Savo Bohinjko, deloma odtekajo direktno v jezeru . Pri zasnovi rekonstrukcije 
in dokončanja kanalizacijskega sistema se je odprla zanimiva dilema, ali je razbremenjene vode iz 
razbremenilnikov sploh dopustno odvajati v Blejsko jezero ali ne. Uporabili smo pristop, da smo z 
analizo kakovostnih razmer v jezeru določili parametre za projektno nalogo za kanalizacijsko omrežje. 
Tudi pri zasnovi čistilne naprave smo izdelali več variantnih rešitev ter upoštevali specifične odpadne 
vode (velik delež voda iz turističnih objektov, zaledne in tuje vode v omrežju) . 

KLJUČNE BESEDE 

Kakovost površinskih voda, evtrofikacija, kanalizacija , čistilne naprave za odpadne vode, določitev 
obremenitve naprave, izbira optimalne variante čiščenja , sekvenčni bazen za biološko čiščenje z 
aerobno stabilizacijo blata , stroški investicije, stroški obratovanja. 

1.0 UVOD 

Bled z okolico, z izjemo nekaj manjših lokalnih čistilnih naprav, še nima urejenega čiščenja komunalnih 
odpadnih vod . Občina Bled se je odločila , da začne aktivnosti za izgradnjo manjkajočega 

kanalizacijskega sistema ter sanacijo obstoječega in izgradnjo čistilne naprave za odpadne vode. Zato 
je Občina Bled izvedla javni razpis za izdelavo idejne rešitve odvajanja komunalnih in meteornih vod in 
izdelavo idejnega projekta centralne čistilne naprave Bled za Čiščenje komunalnih odpadnih vod. 
Naročilo je dobil Institut za ekološki inženiring Maribor z zunanjim sodelavcem prof. dr. Mihaelom 
Tomanom. 

Izgradnja čistilne naprave Bled je uvrščena v Operativni program odvod nje in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe (Ur.!. RS 94/98) . To je sektorski program prve faze 
do leta 2006 za izvajanja prednostnih nalog Nacionalnega programa varstva okolja (NPVO). V 
akcijskem programu je izgradnja sistema Bled združena s čistilno napravo Bohinj in čistilno napravo 
Radovljica ter uvrščena v program ISPA Zato je bilo pri projektiranju potrebno poleg ustrezne 
slovenske zakonodaje s področja zbiranja in čiščenja odpadnih voda ter zakonodaje s področja 
priprave investicijske dokumentacije upoštevati še zahteve oziroma prakso v državah Evropske Unije 
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za sofinanciranje tovrstnih projektov. Tu mislimo predvsem na veliko transparentnost načina 

sprejemanje odločitev ter primerjavo različnih variant. 

Zaradi zakonodaje s področja investicijske dokumentacije je Občina Bled še razširila naročilo na 
dokument identifikacije investicijskega projekta ter predinvesticijsko študijo, del idejnega projekta 
kanalizacije ter čistilne naprave. še posebej pa limnološke raziskave pa kot osnove za izdelavo poročila 
o vplivih na okolje . 

Skupina odgovornih projektantov, ki je vodila izdelavo projekta , je morala najprej sprejeti nekaj 
izhodišč pri svojem delu . . Lokacijo naprave je Občina Bled določila že predhodno in nismo 
obravnavali alterantivnih variant lokacije eČN o Na primer pred leti je bil aktualen koncept s skupno 
čistilno napravo za Bled in Radovljico z lokacijo v Radovljici. 

Glede zaščite kakovosti Blejskega jezera in Save Bohinjke sta bili prisotni dve strokovni dilemi. 
Sprejemnik prečiščenih odpadnih vod je reka Sava Bohinjka. V času izdelave projekta še ni bila 
sprejeta dopolnitev Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav, ki 
definira občutljiva območja , pri katerih je mogoče ugotoviti ali pričakovati evtrofikacijo. Zgornji del 
povodja reke Save smo ocenili kot občutljivo področje , zato smo predvideli Čiščenje dušikovih spojin , 
čiščenje fosforja in dezinfekcijo iztoka. 

Pri zaščiti kakovosti Blejskega jezera smo izhajali iz predpostavke, da je preusmeritev odpadnih voda 
Bleda stran od jezera samo eden od sanacijskih ukrepov in da realizacija pred laganega programa še 
ne zagotavlja sanacije jezera , kar je širša naloga. Pri predstavitvah naloge strokovnjakom kot tudi 
zainteresirani javnosti smo to večkrat poudarili . Ker ima Bled večinoma mešan sistem kanalizacije z 
obstOječimi razbremenilniki , je bilo potrebno ponovno upravičiti sistem razbremenjavanja padavinskih 
odpadnih voda v jezero ali pa ta koncept ovreči . Zato smo se odločili , da bomo odločitev sprejeli na 
osnovi masne bilance vnosa hranil v jezero, predvsem masne bilance fosforja . 

2.0 BLEJSKO JEZERO, EVTROFNOST IN VPLIVI POJEZERJA 

Blejsko jezero je značilen primer mezotrofnega do občasno evtrofnega jezera v Sloveniji , sorazmerno 
plitvo, s povprečno globino 17.9 m (največja globina zahodne kotanje je 30,2 m), s površino 1,47 km 2 

in teoretičnim obnovitven im časom jezerske vode 3,6 let. Za ekologijo in dinamiko jezera je pomembna 
površina pojezerja , ki znaša približno 9 km 2

. Jezero je studenčnega tipa z malo naravnih pritokov, večja 
sta le Krivica s pretokom 30 lIs in Solznik s pretokom 21 lIs. Z umetno zgrajeno bifurkacijo potoka 
Rečice v jezersko Mišco je nastal največji površinski dotok v jezero s pretokom 177 lis , ki ima 
hidrološko zaledje tudi v Gorjanskem kotu . Obstaja še nekaj manjših pritokov in izvirov, med njimi 
Ribčev graben s pretokom 2,5 lIs, Izvir pod Višcami (1,3 lIs) , Studenec pod Pintarjem (0,97 lIs) , Grajski 
potok (0,75 lIs) , Rožnik (0 ,35 lIs) idr. Umetni dotok v jezero je tud i Radovna, ki dovaja hladno, s 
kisikom bogato vodo. 

Naravni odtok iz jezera je potok Jezernica, ki odvaja površinske plasti vode in predstavlja 40,7 % 
jezerske prostornine. Teče v Savo Bohinjko. Umeten odtok je natega, ki odvaja hipolimnijske vode 
bogate s hranilnimi snovmi in številnimi produkti anaerobnega metabolizma. Mnoge od teh spojin so za 
jezerske združbe toksične kot npr. amonij in žveplovodik. Tudi natega se izliva v Savo. 

Kakovostno stanje pritokov 

Kakovostno stanje površinskih voda, ki gravitirajo in pritekajo v jezero spremlja Hidrometeorološki 
zavod RS. Spremlja tudi stanje Save Bohinjke in Save Dolinke, ki neposredne povezave z jezerom 
nimata. Rezultati iz leta 1999 kažejo, da del tako anorganskega bremena (hranila) kot tudi organskega 
bremena v jezero še danes v znatni meri prispevajo pritoki. Meritve elektroprevodnosti so pokazale 
višje vrednosti v Mišci (od 450 do 480 ~S/cm) in Ušivcu (od 520 do 560 ~S/cm) , kot je to značilno za 
obremenjene vodotoke po Sloveniji . To kaže na povečane vrednosti različnih ionov, ki z odpadnimi 
vodami pridejo v pritoke in naprej v jezero. Nobeden od pritokov pa ni problematičen glede vsebnosti 
raztopljenega kisika , še posebej ne Radovna, kjer je nasičenost prisotna skozi vse leto. Vseeno ima 
parameter BPKs za Mišco vrednosti med 2 in 4 mgll , kar je vrednost za organsko močneje onesnažene 
vodotoke. Evidenten je tudi dotok hranil , fosforjevih in dušikovih spojin , največ jih prispevajo Mišča in 
Ušivec, ter občasno Krivica in Solznik. Čeprav gre za navidez nizke vrednoti (za nitrate pod 10 mgll in 
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za ortofosfate do 0,15 mg/l) ta vir za jezero ni zanemarljiv, če računamo pretoke teh voda in s tem 
celotni vnos. Ker pa je predvsem fosfor dokazano omejitveni dejavnik rasti fitoplanktonskih alg tudi v 
Blejskem jezeru , je v prihodnje potrebno ta vir hranil zmanjšaL Vodni režim jezera je odvisen od 
lokalnih klimatskih razmer, predvsem od količine padavin . Padavinsko področje je veliko 9,3 km 2

, 

povprečna letna količina padavin pa je 1600 mm. 

Za obremenjevanje jezera s hranili so relevantni še drugi viri , ki se jih pogosto prezre, včasih tudi na 
račun poudarjanja negativnega vpliva kanalizacije. Ti viri so: 
• jesensko odpadlo listje, ki se iz obale ne odstranjuje redno, tone v jezerski litoral , kjer se počasi 

razgrajuje . Rezultat razgradnje so hranilne snovi , ki le še dodatno generirajo evtrofikacijski 
potencial jezera. 

• večje količine peloda pomladi so vir dušika in fosforja , odstranjevanje tega vira z vodne površine 
pa tehnološko ni prezahteven proces. 

• kopalci , ki jim bo prav gotovo treba pripisati večji pomen, saj je poznano, da zaščitne kreme 
vsebujejo tudi fosforjeve spojine. 

Stanje jezera v luči evtrofikacije 

Limnološko gledano je jezero dimiktično , z značilno termiko jezer zmernega podnebja. Poleti je 
stratificirano z dobro ločljivimi tremi gostotnimi plastmi (epi-, meta- in hipolimnijem) in občasno 
monimolimnijsko anoksično plastjo vode ob sedimentih . Mešanje vode je dvakrat letno, pomladi in 
delno jeseni. 

Jezero je značilen primer trofične sukcesije, saj je bilo še v začetku stoletja oligotrofno, evtrofikacija pa 
je močno napredovala v letih od 1940 do 1950, ko so se pojavili že tudi prvi množični pogini rib, 
anoksije in vodikov sulfid , ki je leta 1949 segal že do 12 m pod gladino jezera. 

Tudi evtrofnost Blejskega jezera je posledica večih dejavnikov. Čeprav so mnenja strokovnjakov 
različna , te dejavnike lahko razdelim na dva tipa. Prvi so naravni , med katere bi uvrstil zatišno lego 
jezera, malo naravnih pritokov in sorazmerno dolg zadrževaini čas vode v jezeru. Kot vse kaže pa so 
pomembnejši drugi dejavniki , to so antropogeni, med katerimi so razvoj turizma na Bledu in z njim 
povezana infrastruktura brez predhodne ocene vplivov na okolje , urbani razvoj okolice, dolga leta 
neurejena oziroma slabo vzdrževana kanalizacija brez čiščenja odplak, spiranje velikih asfaltnih 
površin in poljedelske površine v zaledju z bolj ali manj količinsko nepoznano rabo naravnih in umetnih 
gnojil. 

Ze leta 1955 so za uspešnost sanacije jezera predvideli tri ukrepe: 

1. ureditev kanalizacije , 
2. dovod Radovne bogate s kisikom in 
3. odvod hipolimnijske vode. 

Prvi ukrep še ni bil v celoti realiziran . 

Posebej ne bomo govorili o pozitivnih vplivih umetnega dotoka Radovne in natege, saj so ti podatki 
večinoma poznani. Velja le opozoriti na vpliv natege na toplotno bilanco jezera, saj se zaradi odtoka 
hladne hipolimnijske vode epilimnij razširi globje, zniža se termoklina , poraste temperatura jezera kar 
vpliva na metabolizem organizmov in na BPK. Pomembno pa je opozoriti na to, da tudi Radovna 
prinaša anorganski dušik in fosfor v jezero. Po različnih podatkih so približne vrednosti za anorganski 
dušik 4468 kg/leto in za celokupni fosfor 58 kg/leto. 

Pomembno vprašanje, kakšen je vpliv kanalizacije, spiranja kmetijskih površin in meteornih voda 
urbanih površin glede anorganskega dušika, pa ostaja neodgovorjeno. Obstaja le ocena za celokupni 
fosfor s spiranje s kmetijskih površin , ki znaša povprečno 120 kg na leto. 

Odpadne vode posredno ali neposredno sprejemajo tudi Ušivec, Mišca, Krivica , Solznik in že 
omenjena Radovna in njihov doprinos anorganskega dušika v jezero je po nekaterih dostopnih 
podatkih ocenjen na 18378 kg/leto (Za bric, 1999; Remec-Rekar 1996). Doprinos celokupnega fosforja 
je znatno manjši in ocenjen na 117 kg na leto. Starejši dostopni podatki o dotoku fosforja so drugačni 
in se gibljejo med 156 kglleto (1983) in 510 kg/leto (1985) . To le kaže na to , da ne moremo govoriti o 
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povprečnih vrednostih , ampak je pomemben razpon bremen , ki jih jezero sprejme v določenem času . 

Vse te vire je prav gotovo lahko kontrolirati , izgradnja čistilne naprave ima zato pomemben, 
vsekakor pa ne primaren vpliv na zmanjševanje evtrofikacijskega potenciala zaradi dotoka 
odpadnih voda v jezero. Izkazalo se je, da že današnje stanje kanalizacijskega sistema ni glavni 
krivec za povečevanje hranil v jezeru , saj večji del sušnega odtoka odpadnih voda že odteka mimo 
jezera. Ko pa bo sicer mešan kanalizacijski sistem dodatno saniran in priključen na ČN Bled, bo 
kanalizacijsko obremenjevanje jezera zanemarljivo. Po sanaciji kanalizacije bo torej doprinos 
glavnega omejitvenega dejavnika rasti primarnih producentov, to je v Blejskem jezeru fosfor, le še 
okrog 5kg/leto, oziroma največ 8.4 kg/leto, če vzamemo da je 1 PE enak 2g PIleto. Ocena obstoječega 
stanja obremenitve s P (natančna kvantifikacija ni mogoča) pa je do 50 kglleto. 

So pa še drugi viri obremenjevanja jezera, ki ki sem jih že omenil , ki pa jih je težje ali nemogoče 
kontrolirat. To so v prvi vrsti padavine, ki po oceni prinašajo na leto približno 4187 kg anorganskega 
dušika in 123 kg celokupnega fosforja . V to skupino spadata še že omenjeni pelod (86 kg/leto 
celokupnega fosforja) in kopalci z oceno 1 mg celokupnega fosforja pri vsakem kopanju . 

Pri celotnem vrednotenju evtrofnega potenciala jezera glede na dušik in fosfor ne smemo zanemariti 
iztoka iz jezera, saj po ocenah Jezernica odplavi 2257 kg/leto anorganskega dušika in 140 kg/leto 
celokupnega fosforja , natega pa kar 10303 kg anorganskega dušika in 509 kg na leto celokupnega 
fosforja . Tudi te ocene se med leti in avtorji razlikujejo , so pa določene okvirne vrednosti , ki jih pri 
presoji ocene, kakšno onesnaženje lahko Blejsko jezero še sprejme po izgradnji in dograditvi 
kanalizacije z upoštevanjem natege, lahko upoštevamo. 

3. CENTRALNA KOMUNALNA ČiSTILNA NAPRAVA BLED 

V okviru izdelave idejne rešitve odvajanja komunalnih odpadnih vod smo določili prispevno področje 
bodoče CČN in nato še njeno obremenitev. Bled z ožjo okolico je turistično področje s precejšnjimi 
nihanji števila nočitev . Zato se bo hidravlična , predvsem pa biokemijska obremenitev naprave čez leto 
precej spreminjala. Kakovostno stanje obstoječega kanalizacijskega omrežja je zelo slabo. Zaradi 
odvajanja zalednih vod in nevodotesnih stikov cevi in jaškov je količina tujih voda v kanalizacijskem 
omrežju izjemno velika , zato meritve sestave in količin odpadne vode v kanalu zaradi določitve velikosti 
CČN sploh ne bi bile smiselne. 

Izdelali smo primerjavo štirih najbolj primernih postopkov čiščenja in na osnovi primerjave stroškov 
gradnje in obratovanja izbrali gradnja sekvenčne biološke naprave z aerobno stabilizacijo blata. 
Obremenitev naprave smo ocenili v letu 2000 na 11 .950 PE (visoka sezona) oziroma 10.450 PE (V letu 
2010 pričakujemo 14.150 PE (visoka sezona) ter 12.050 PE (nizka sezona). 

Stanje obstoječega kanalizacijskega sistema bo potrebno pred pričetkom obratovanja CČN vsaj delno 
sanirati , sicer obratovanje CČN ne bi bilo smiselno. 

Izbira optimalne variante čiščenja 

Evidentirali smo naslednje možne (primerne) postopke čiščenja glede na način pretoka vode ter način 
stabilizacije blata. Podali smo osnovne značilnosti postopka ter stanje tehnike 

Pri presoji ožjega izbora možnih tehnoloških postopkov smo upoštevali naslednje kriterije : 

upoštevanje veljavnih slovenskih predpisov in EU direktiv 
količina v kanalizacijskem omrežju prisotnih tujih voda je zelo visoka , zato je odpadna voda zelo 
razredčena . Zaradi potrebnih obsežnih del na rekonstrukciji kanalizacijskega omrežja , bo sanacija 
kanalizacije postopna in bo dotok na čistilno napravo ob pričetku obratovanja naprave precej 
razredčen 

zaradi razredčenega dotoka bo ob nalivih in spomladanskih odjugah vsebnost kisika v odpadni 
vodi zelo visoka, kar bo povzročalo težave pri denitrifikaciji 
zadovoljiva obratovalna varnost 
zmerni stroški gradnje in zmerni obratovalni stroški 
možnost kasnejšega povečanja zmogljivosti naprave 
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Nato smo izdelali ožji izbor primernih postopkov čiščenja . PO naši presoji je najbolj primeren postopek 
čiščenja podaljšana aeracija z aerobno stabilizacijo blata. Menimo, da so možne naslednje modifikacije 
postopka ter primerjali naslednje variante 

1. varianta : klasična pretočna naprava z aerobno stabilizacijo blata (podaljšana aeracija 
2. varianta : sekvenčna naprava z aerobno stabilizacijo blata (podaljšana aeracija) dva sekvenčna 
bazena 
3. varianta : sekvenčna naprava z aerobno stabilizacijo blata (podaljšana aeracija) štirje sekvenčni 
bazeni 
4. varianta : pretočna naprava z aerobno stabilizacijo blata (podaljšana aeracija) in vertikalno pretočnim 
naknandnim usedalnikom 
ekapitulacija primerjalnih stroškov gradnje in primerjalni stroški obratovanja 

vrsta stroška 1) 1. varianta 2. varianta 3. varianta 4. varianta 

skupaj gradb. dela, 201 .722 .000 150.294.000 180.484.000 187.488.800 
tehnol.oprema in 
elektroinstal. 
letni primerjalni stroški 10.032.150 7.408.350 9.345.000 8.555.760 
obratovanja biol. 
stoJlnje 2} 

1) V izračunu primerjalnih stroškov investicije in obratovanja smo upoštevali samo tiste objekte, 
oziroma postavke, kjer so bistvene razlike med variantami (biološka stopnja), izračunani primerjalni 
stroški stroški so torej relativni in ne absolutni . 

2) V izračunu stroškov obratovanja nismo upoštevali stroškov el. energije, delovne sile, kemikalij in 
končne dispozicije blata. Ti stroški so pri vseh variantah približno enaki. 

Izbira optimalne variante z utemeljitvijo 

Stroški gradnje in obratovanja so najmanjši pri drugi varianti. Ker pa sta pri tej varianti samo dva 
sekvenčna bazena, je obratovalna varnost takšne naprave nekoliko manjša kot pri prvi in tretji varianti , 
zato predlagamo tretjo varianto gradnjo naprave, tj . gradnjo sekvenčne naprave s štirimi bazeni z 
aerobno stabilizacijo blata (podaljšana aeracija) s suspenzijo biološkega blata in kemijskim izločanjem 
fosforja , ki je druga najcenejša varianta . Ta varianta je nekoliko cenejša od prve variante , obenem pa 
omogoča zaradi sekvenčnega obratovanja nekoliko večji učinek čiščenja dušika in manjšo porabo 
sredstva za obarjanje fosforja v primerjavi s prvo in četrto varianto. 

Izbrani tehnološki postopek čiščenja in tehnična izvedba 

Predlagamo gradnjo sekvenčne biološke naprave z aerobno stabilizacijo blata. Predvidena je 
nitrifikacija in denitrifikacija ter kemijsko čiščenje fosforja . Prednost izbrane variante je v tem , da 
omogoča natančno vodenje procesa čiščenja in poleg zelo učinkovitega čiščenja celotnega dušika tudi 
učinkovito biološko čiščenje celotnega fosforja . S spremembo obratovalnega režima (čas polnjenja , 
zgoščanja in praznenja) se namreč lahko na enostaven način optimizira delovanje biološke stopnje 
glede na spremenjene razmere vtoka v napravo. Učinek biološkega čiščenja fosforja je pri izbrani 
napravi nekaj višji (do 50 %) kot pri klasični pretočni napravi (običajno do 30 %). Te naprave dosegajo 
v primerjavi s klasičnimi pretočnimi napravami tudi nekoliko večje učinke čiščenje dušikovih spojin . 
Stroški gradnje enobazenske naprave so nekoliko nižji od gradnje klasične pretočne naprave, podobno 
velja za obratovalne stroške (internega reciklinga - povračanje nitrata - ni) . Zaradi krajšega zadrževanja 
biološkega blata je ponovno raztapljanje že oborjenega fosforja bistveno manjše kot pri klasični 

napravi , zato je potrebna manjša količina sredstva za obarjanje fosforja . 

Odpadna voda doteka gravitacijsko v mehansko predčiščenje (01). Predvidena je vgradnja 
kombinirane tipske naprave za mehansko predčiščenje. Naprava je nameščena v upravni stavbi in 

obsega fine rotaCijske elektromotorne grablje, peskolov, ozračen lovilec maščob in spiraini izdvajalec 
peska. 
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Za simultano obarjanje fosforja se v iztok iz naprave za mehansko predčiščenje iz priprave in doziranje 
sredstva za obarjanje fosforja (05) po potrebi (predvidevamo, da bo v prvi fazi zadoščalo samo 
biološko čiščenje fosforja) dozira sredstvo za obarjanje fosforja (predvidoma FeCI3). 

Iz mehanskega predčiščenja se voda prel iva v razdelilni objekt (02) , kjer se izmenično preliva prek 
štirih prelivnikov vode v štiri sekvenčne biološke bazene. Na vtočnem delu sekvenčnih bazenov so 
vgrajeni dvojni selektorji v katerih se lažje razgradljive topne organske spojine s pomočjo encimskih 
reakcij hitreje razgradijo, poleg tega pa selektor pripomore k bistvenem zmanjšanju napihovanja blata. 
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Iz selektorjev se odpadna voda preliva v glavni del sekvenčnih bazenov, ki obratujejo v treh fazah : faza 
polnjenja in prezračevanja , faza usedanja blata in faza praznenja. V tem delu poteka simultana 
nitrifikacija in denitrifikacija. Obratovanje sekvenčnih bazenov uravnava procesni računalnik , ki med 
ostalim glede na izmerjeni dotok na napravo izbira tudi obratovalni režim (deževni ali sušni ciklus 
obratovanja). Predvidoma naj bi trajal sušni ciklus 4 ure, deževni pa 2,4 ure. Optimalna dolžina ciklusa 
in posameznih faz se bo določila med poskusnim obratovanjem naprave. Na dnu bazenov sta 
nameščeni po dve potopni črpalki za recirkulacijo suspenzije vode in blata v selektorje in za črpanje 
odvišnega blata v zgoščevalec in zalogovnik blata. 

V fazi praznenja se očiščena voda preliva prek prelivnikov viztočno kineto. Prelivniki imajo 
elektromotorni pogon, ki ga upravlja procesni računalnik in ki obenem meri tudi pretok vode iz čistilne 
naprave. Gladina vode v bazenih niha za največ 2,19 m. 

V sekvenčnih bioloških bazenih nameščene črpalke za črpanje odvišnega blata črpajo odvišno blato v 
zgoščevalec in zalogovnik blata (08) cilindrične oblike. Odcejena blatnenica se odceja nazaj v sistem 
interne kanalizacije in od tu v črpališče interne kanalizacije čistilne naprave. Od tu se prečrpava v 
napravo za mehansko predčiščenje . 

Iz zgoščevalca se blato črpa v centrifugo, kjer se strojno zgošča in nato odlaga v zabojnike. Po potrebi 
se bo naknadno za dodatno zgoščanje vgradil sistem za doziranje živega apna v prahu. 

Naprava za sprejem gošč iz greznic in malih čistilnih naprav je nameščena v upravni stavbi. 
Predvidena je vgradnja sejalne naprave s kodirnim sistemom na ključ za 10 prevoznikov. 

Upravna stavba naprave je izvedena kot integralni objekt, ki zdrUŽUje del objektov linije vode, blata in 
sekundarne objekte. 

Faznost gradnje 

Razlika med sedanjo biokemijsko obremenitvijo dotoka na napravo in predvideno končno vrednostjo 
obremenitve dotoka na napravi je približno 2.200 PE. Razlika je majhna, zato faznost gradnje ni 
predvidena, ker iz ekonomskih razlogov ni upravičena. 

Izjema je le vgradnja naprave za pripravo in doziranje sredstva za obarjanje fosforja (05) in vgradnja 
postrojenja za doziranje CaO (10). Ti dve postrojenji se bosta vgradili , ko bo to potrebno. Ocenjujemo 
namreč, da bo pri sedanji obremenitvi naprave s fosforjom, zadoščalo že biološko Čiščenje . Doziranje 
CaO se bo po potrebi uredilo kasneje , odvisno od zahtev glede koncentracije suhe snovi v strojno 
zgoščenemu blatu na mestu končne dispozicije blata . 

4.0 KANALIZACIJSKO OMREŽJE 

Primarni kanalizacijski sistem Bled predstavljata glavna zbirna kanala M in VS. Kanal M odvaja vode z 
območja centra Bleda, kanal VS (Gorje - Bled - Selo) pa vode z območja severno od Bleda ter na 
njegovem vzhodu in jugu. Medtem, ko je kanal VS do predvidene lokacije čistilne naprave Bled že 
izgrajen, pa se kanal M izliva v Savo Bohinjko, trasno pa poteka ob potoku Jezernica in je od lokacije 
ČN oddaljen cca 200m, vendar je vmes hrib Kozarca . 

V idejnem projektu smo obdelali variantne reš itve odvajanja odpadnih voda s prispevnih območij M in 
VS kanala . Posebej problematično je območje centra Bleda, ki gravitira k jezeru in je priključeno na M 
kanal. Za to območje , katerega pretežni del je že kanaliziran in sicer v mešanem sistemu , obstajajo 
variantne rešitve z dograditvijo obstoječega mešanega sistema z ustreznimi objekti , oz. z ločitvijo 

obstoječega mešanega sistema na odvodnjo padavinskih in komunalnih odpadnih voda. 

Sedanje stanje 

Kanalizacijski sistem Bled je razdeljen na dva osnovna sistema: 
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- sistem območja Blejskega jezera, ki zbira izvirne vode, podtalnico, padavinske odpadne vode in 
komunalne odpadne vode z območja , ki gravitira v jezero (jezerska skleda) in jih gravitacijsko ali s 
prečrpava njem (samo manjši del ) odvaja v Savo Bohinjo po izgrajenem zbirnem kanalu M 
- sistem ožjega zaledja Bleda in vasi severno od Bleda (izven sklede Blejskega jezera) , ki so 
povezane z glavnim zbirnim kanalom Gorje - Bled - Selo (VS kanal) z izlivom v Savo Bohinjko. 

Načrtovana zasnova kanalizacijskega sistema Prispevno območje M kanala 

Za povezovalni kanal od M kanala do lokacije CČN smo izdelali idejni projekt 
V dolini Jezernice poteka M kanal. Trasno je od lokacije CČN oddaljen le 200m, vendar je na tej trasni 
povezai ovira - hriba Kozarca in Obroč . Za povezavo M kanala do lokacije CČN so bile preverjene in 
medsebojno primerjane naslednje možne variante navezave. 
- varianta 1: povezava s podzemnim rovom (tunelska gradnja) pod hribom Obroč-Kozarca , 

- varianta 2: povezava preko sedla med hriboma Obroč-Kozarca brez vmesnega prečrpavanja , 

- varianta 3: podaljšanje M kanala do lokacije MHE in črpanje ob hribu Obroč , 

- varianta 4: črpanje preko sedla med hriboma Obroč-Kozarca 

Na osnovi primerjalne analize investicijskih in obratovalnih stroškov je bilo ugotovljeno, da je 
najugodnejša izvedba variante 2. 

Sanacija prispevnega območja M kanala - center Bleda 

Kot možna sanacija kanalizacijskega sistema centra Bleda sta bili primerjani dve varianti : 

varianta 1.: dograditev obstoječega mešanega sistema s potrebnimi objekti. Pretežni del centra 
Bleda se odvaja po obstoječem omrežju v mešanem sistemu . Odpadne vode se razbremenjujejo na 
dveh lokacijah , razbremenjene vode odtekajo v jezero. 

varianta 2.: nov, ločeni sistem kanalizacije. Po tej varianti bi se vse odpadne vode območja centra 
Bleda odvajale brez prelivanja v jezero. Po novoizgrajenih kanalih bi se odvajale komunalne odpadne 
vode, po obstoječih (delno obnovljenih) kanalih pa padavinske odpadne vode. 

Izvedljivost variante 2: 
al poglavitni problem (splošni) pri izvedbi ločevanja obstoječih mešanih kanalizacijskih 

sistemov predstavlja pravilna prevezava obstoječih priključkov . Takšen poseg praviloma 
marsikje pogojuje preureditev hišne kanalizacije. 

bl pri konkretni rešitvi pa problem predstavlja tudi izvedba novega vzporednega padavinskega 
kanala k obstoječemu M kanalu . Niveletni potek novega kanala bi lahko bil le približno enak 
obstoječemu , kar pomeni , da bi bila niveleta novega kanala pri naselju Mlino znatno globlja 
od dna Jezernice (cca 2m). Tako bi bilo potrebno izgraditi nov kanal tudi skozi naselje Mlino 
(v lokalni cesti) , kar pa je zaradi prostorske utesnjenosti (bližina obstoječih stanovanjskih 
objektov) praktično neizvedljivo. 

Primerjava variant 1 in 2: 

al stopnja zaščite jezera: Po varianti 1 omogoča obstoječi zbirni M kanal odvod njo več kot 
99% vseh odpadnih voda mimo jezera. Z razbremenjevanjem razredčenih odpadnih voda 
(nad qkrit=55 I/(s.ha)) prispe v jezero minimalna in zanemarljiva količina hraniv (fosfor) . 

Varianta 2 omogoča odvod njo vseh odpadnih voda in celotnega onesnaženja mimo-jetera. 
To je možno izvesti le ob striktni izvedbi vseh potrebnih rešitev. -

bl investicijski stroški : 

Varianta 2 je znatno dražja od variante 1 (cca 385 mio SIT proti cca 200 mio SIT). Vrednosti 
so okvirne glede na stopnjo obdelave dokumentacije - idejna zasnova. 
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Dograditev obstoječega mešanega kanalizacijskega sistema zagotavlja odvod nad 99,5% vseh 
odpadnih voda mimo jezera. Kontrolirano prelite razredčene vode predstavljajo za jezero minimalno 
breme. 

Nadaljnje zmanjšanje onesnaženja, ki bi v jezero prispelo ob izvedbi variante 2, je premajhno glede na 
bistveno večje investicijske stroške in glede na večje probleme z izvedljivost jo variante 2 (pravilna 
izvedba ločitve obstoječega mešanega kanalizacijskega sistema na urbaniziranem prispevnem 
območju). 

Zaradi tega je upravičen predlog za dograditev obstoječega kanalizacijskega sistema centra Bleda po 
varianti 1. 

Sanacija prispevnega območja VS kanala 

Za odvod odpadnih voda naselij na severu, vzhodu ln Jugu Bleda je že izgrajen zbirni VS kanal. 
Obstoječi kanal je večkrat zaporedno razbremenjevan. Razbremenjene vode se praviloma odvajajo v 
potok Rečica , iz zadrževalnega bazena Na jasi (pri Dindolu) pa v podtalje . 

Vdor tujih voda (stalen dotok - izviri) je predvsem zelo izrazit v zgornjem odseku (Sp. Gorje, Rečica) . 
Na spodnjem odseku VS kanala (Koritenska cesta - lokacija CČN) poteka kanal v prodni osnovi. Ker 
je kanal na pretežnem spodnjem odseku izgrajen iz cevi , pri katerih ni zagotovljenega vodotesnega 
stika, je očitno , da v obdobju nizke podtalnice sušni odtok odteka v podtalje (mnenje na osnovi meritev 
pretokov na kanalizaciji) , v obdobju visoke podtalnice pa je vdor v kanalizacijo izrazit (ocena na osnovi 
vizuelnega pregleda v omenjenem obdobju). Zato je potrebno sanirati stike cevi zbirnega VS kanala . 

Zaključek 

Poglavitni problem pri izbiri optimalne zasnove dograditve in sanacije obstoječega kanalizacijskega 
sistema Bled predstavlja rešitev prispevnega območja M kanala, ki gravitira k jezeru. Na osnovi 
primerjave izvedljivosti mešanega ali ločenega sistema, na osnovi ocene obremenitve jezera s hranili iz 
odpadne vode, ki se preliva preko razbremenilnikov ter na osnovi primerjave investicijskih stroškov, je 
sprejeta skupna odločitev projektanta, revidentov in investitorja, da se pristopi k dograditvi obstoječega 
mešanega sistema. Pri tem se odvodna sposobnost obstoječega M kanala poveča z izgradnjo 
zadrževalnih bazenov na prispevnem območju M kanala . Iz sistema je potrebno postopoma izločiti 

poglavitve evidentirane točkovne vtoke tujih voda, predvsem ti. Ušivec. 

Na prispevnem območju VS kanala se stremi k zagotovitvi odvajanja dvakratnega sušnega odtoka po 
VS kanalu in zadrževanjem/razbremenjevanjem na posameznih priključnih prispevnih območjih . 
Zasnova je utemeljena s tem, da je razbremenjevanje praktično možno le v odvodnik Rečica. 
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