2.3 Ostalo

V kanalizacijo je prepovedano odvajanje:
živalskih iztrebkov, hlevskega gnoja, gnojevke
svežega ali pregnitega blata iz greznic
tekočih odpadkov iz klavnic, vinskih kleti, mlekarn...
silažne vode.

Sankcije

Praznjenje greznic pri nepooblaščenih subjektih je kaznivo, saj lahko greznice na območju Mestne občine Celje,
občin Štore, Vojnik in Dobrna prazni le pooblaščeni izvajalec, to je podjetje Simbio, ki te greznične gošče vozi na
čiščenje na Čistilno napravo Celje. O tem, od kod so bile
greznične gošče pripeljane, se vodi evidenca, ki se letno
posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor.

Kanalizacija
ni smetnjak

GREZNICE

Praznjenje greznic pri nepooblaščenih
subjektih

Pogosto se dogaja, da ljudje še vedno praznijo greznice
preko »neznancev«, ki greznične gošče nato spuščajo
neposredno v kanalizacijo preko kanalizacijskih jaškov.
Ker manjše čistilne naprave tako velikih obremenitev
ne prenesejo, se njihova učinkovitost močno zmanjša.
Poveča pa se tudi poraba električne energije, ki močno
dvigne strošek čiščenja.
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Čeprav se nam včasih zdi, da je nekatere stvari
najlažje zliti oziroma vreči v WC ali odtok, se
je potrebno zavedati, da podobni predmeti v
kanalizacijo ne sodijo. Palčke za ušesa, olja,
barve, vložki in podobne stvari obremenjujejo
sistem in višajo stroške čiščenja. V zgibanki so
predstavljeni tisti odpadki, ki povzročajo največ
težav, ter posledice, ki jih prinaša neodgovorno
zlivanje ali odstranjevanje prepovedanih snovi v
kanalizacijo.
ALI STE VEDELI …

… da si občani sami z nesmotrnim ravnanjem
višamo stroške za kanalščino?
… da je eden (naj)višjih stroškov obratovanja
čistilne naprave elektrika?

KAJ VSE JE PREPOVEDANO
ODLAGATI V KANALIZACIJO?
1. Predmeti, ki ovirajo pretok
1.1 Kozmetični pripomočki

Ljudje doma v kanalizacijo najpogosteje odmetavajo pripomočke za osebno higieno.

V kanalizacijo ne sodijo:

sredstva za nego dojenčkov, kot so plenice za enkratno
uporabo, hladilni in vlažilni robčki, vata, palčke za
ušesa ter
toaletni pripomočki za odrasle, kot so vložki, tamponi,
kondomi, plenice.

1.2 Sredstva za čiščenje
Prav tako v kanalizacijo ne
sodijo sredstva in
pripomočki za čiščenje:
čistilne krpe, gobe,
vlažilni in čistilni robčki

1.3 Tekstil

V kanalizacijo je tudi prepovedano odmetavanje:
tekstila (nogavice, krpe, spodnje perilo…), drobnih plastičnih predmetov, embalaže

Posledice - Zamašene črpalke, poplave

Navedeni odpadki v kanalizaciji tvorijo vlaknaste in nitaste odpadke, ki mašijo črpalke ter blokirajo tekalna kolesa v črpalkah na črpališčih, ki varujejo mesto Celje pred
poplavami. Zato se lahko zgodi, da zaradi zamašenih in
blokiranih črpalk v primeru visoke vode črpališča ne bodo
odigrala svoje varovalne funkcije! Prav tako pa se morajo
ljudje zavedati, da je v vsakem primeru zamašitve potreben poseg kanalizerjev in pooblaščenih serviserjev, ki morajo smeti iz črpalke odstranjevati ročno. Zaradi takšnih
posegov se dvigujejo stroški pri vzdrževanju kanalizacijskega omrežja!
V kolikor pa ti odpadki pritečejo na čistilno napravo, lahko zamašijo grablje, katerih funkcija je ravno odstranjevanje odpadkov iz odpadne vode. Zaradi zamašitve grabelj
prihaja tudi do poplavljanja objekta predčiščenja.

1.4 Različni trdi odpadki

Izven svojega doma ljudje ponavadi odpirajo pokrove na
kanalizaciji ter vanjo odmetavajo različne stvari. V kanalizacijo je prepovedano odmetavanje:
ostankov lesa,
trdih odpadkov,
plastenk,
organskih odpadkov (ostanki hrane, pokošena trava,
listje) in
gradbenih odpadkov (malta, cement, deske).

Posledice

V takšnih primerih lahko pride do zamašitve kanala in
posledično do zaplavljanj. Kosi lesa in drugi večji kosi
trdih odpadkov pa na čistilnih napravah povzročajo strojelome tekalnih koles na črpalkah ter lomljenje polža v
kompaktorju.

2.

Predmeti in snovi, ki otežujejo
čiščenje

2.1 Ostanki hrane, maščobe in olja

V kanalizacijo (v WC ali odtok) prav tako ne sodijo
ostanki hrane, olja in maščobe. Hrana v kanalizaciji je
namreč odlična vaba za podgane, olja in maščobe pa
povzročajo mastne obloge na kanalizacije ter zmanjšujejo pretočnost v kanalizacijskih ceveh. Poleg tega povzročajo tudi pojav plavajočega blata na samih čistilnih
napravah.

Posledice

Plavajoče blato otežuje
čiščenje odpadne vode,
odstranjevanje blata in
končno dehidracijo blata
ter dviguje stroške čiščenja
odpadne vode, saj je poraba
električne energije ob prisotnosti
odpadnega blata močno povečana.

2.2 Nevarne snovi

V kanalizacijo je prepovedano odmetavati ali zlivati:
barve
topila
škropiva
dezinfekcijska sredstva
kisline
zdravila
odpadna olja in naftne derivate

Posledice

Takšne vrste odplak imajo zelo visoko obremenitev in
zato močno presegajo običajno obremenitev čistilnih
naprav. Posledično mikroorganizmi, ki vršijo biološko
čiščenje na čistilnih napravah, nabreknejo, nastane
plavajoče blato, poraba kisika in posledično električne energije se močno poveča, s tem pa tudi strošek
čiščenja.

