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Predvidena kapaciteta čistilne naprave za izcedne vode je 130 m3/dan. Ta kapaciteta bo omogočila 
čiščenje vseh izcednih vod z obstoječega odlagališča, kasneje pa se bodo tudi čistile izcedne vode z 
novega dela odlagališča ter tudi preostale izcedne vode iz obstoječega dela odlagališča, ki pa se bo 
zaprl. Kapaciteta čistilne naprave mora biti 130 m3/dan surove izcedne vode, ki jo mora naprav očistiti 
v 24 urah. Čistilna naprava mora biti tako zasnovana, da jo je možno kasneje njeno kapaciteto 
povečati še za nadaljnjih 20 %.  

Sestava izcedne vode, ki so bo čistila na novi čistilni napravi so ocenjen na osnovi starejših analiznih 
podatkov neočiščene izcedne vode iz obstoječega odlagališča in iz podatkov o sestavi izcednih vod iz 
primerljivih odlagališč komunalnih odpadkov.  

Tabela 1: Ocenjena sestava izcednih vod:  

parameter enote ocenjena vrednost 

pH vrednost / 7,0 -7,9 

el. prevodnost S 10.000 - 14.000 

temperatura C 8-25 

neraztopljene snovi mg/l 200 

amonijev dušik mg/l 110-600 

nitratni dušik mg/l 1-12 

živo srebro mg/l 0,001 

krom mg/l 0,15 

klorid mg/l 500-700 

sulfat* mg/l 120-360 

KPK mg/l 1.200 

BPK5 mg/l 100 

AOX mg/l 0,26-2,2 
 

2.3 Zahtevani učinek čiščenja 
 

ČN izcednih vod odlagališča Stara Gora bo projektirana tako, da bo iztok izcedne vode v potok Lijak 
skladu z zahtevami Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz odlagališča odpadkov Uradni 
list RS št. 62/2008.  Srednji nizek pretok sQnp za potok Lijak je 20 l/s. Iztok očiščenih izcednih vod iz 
čistilne naprave mora biti do takšne stopnje, da ne bodo presežene mejne vrednosti letnih količin 
nevarnih snovi v potok Lijak v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v 
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 47/05, 45/07, 79/09). Pri izračunu letne količine nevarnih 
snovi je bil upoštevana povprečna letna količina očiščenih izcednih vod 27.375 m3 (povprečno 75 
m3/dan). Maksimalni 6 urni pretok očiščenih izcednih vod iz čistilne naprave pa je 4,9 m3/h. 
 

parameter izražen 
kot 

enote Mejna vrednost za 
iztok v vode 

pH vrednost  / 6,5-9,0 

temperatura  C 30 

neraztopljene snovi  mg/l 60 

 

 

usedljive snovi  ml/l 0,5 

strupenost za 
vodne bolhe 

SD  4 


