
Vodovod – kanalizacija, d.o.o.
Lava 2a, 3000 Celje
Izdajatelj: Vodovod – kanalizacija, d.o.o. (VO-KA)
Besedilo: Ursa Drugovic (VO-KA), Helena Kojnik (PR)
Oblikovanje:  Designstudio Dan
Tisk: Tiskarna Petri~
Naklada:  21.500 izvodov
Celje, maj 2007

Podrobnejše
informacije:

www.vo-ka-celje.si

III.  Kaj je prepovedano spuščati v
        kanalizacijo?

Kot vsako živo bitje imajo tudi mikroorganizmi svojo 
mejo tolerance. Ko je ta meja presežena (v primeru 
večjih onesnaženj), je delovanje mikroorganizmov 
zmanjšano ali popolnoma zavrto, mikroorganizmi 
začnejo odmirati in čistilna naprava preneha 
delovati. Da se vzpostavijo normalni pogoji za 
delovanje, lahko traja tudi več mesecev. Zato ni 
vseeno, kaj v kanalizacijo spuščamo.

V kanalizacijo ne sodijo:

   živalski iztrebki (gnojevka, hlevski gnoj)

   tekoči odpadki iz klavnic, vinskih kleti,

     mlekarn...

   sveže ali pregnito blato iz greznic

   odpadna olja in naftni derivati

   trdni odpadki iz gospodinjstev 

   barve, topila, škropiva dezinfekcijska sredstva,

      kisline, zdravila, 

   silažne vode

   organski odpadki (ostanki hrane, pokošena

     trava, listje),

   gradbeni odpadki (malta, cement, deske), 

   kakršnikoli trdi odpadki (tekstil, drobni

     plastični predmeti, embalaža) …

IV.   Snovi, ki ne sodijo v kanalizacijo,
        višajo stroške obratovanja ČN! 

V primeru, da spuščamo v kanalizacijo le snovi, ki 
vanjo sodijo, prispevamo tudi k nižji ceni čiščenja. 
Stroške, ki nastajajo na čistilni napravi, plačujemo 
porabniki. Vsako izpuščanje snovi, ki v kanalizacijo 
ne sodijo, zvišuje stroške čiščenja odpadne vode ter 
obdelavo in odlaganje blata! 
Zakaj?

 ker nekatere snovi škodljivo vplivajo na 
mikroorganizme in zavirajo razgradnjo - višja okoljska 
dajatev in višji strošek električne energije 

    ker pride do rasti nitastih bakterij in do nastanka 
plavajočega in napihnjenega blata - višja okoljska 
dajatev in višji strošek električne energije; 

   ker je potrebno vpihovanje veliko večjih količin 
zraka - višji strošek električne energije;

  ker kosme blata izplavlja v iztok, kar poslabša 
parametre iztoka - višja okoljska dajatev;

   ker se plavajoče in napihnjeno blato ne useda, se 
težko dehidrira in ga zaradi prenizke vsebnosti suhih 
snovi ni mogoče odlagati ali sežigati - višji strošek 
obdelave blata;

   ker snovi, ki vsebujejo težke kovine in podobne 
snovi, vplivajo na kvaliteto blata. V kolikor so te snovi 
povišane, se blato obravnava kot poseben odpadek in 
odlaganje ni mogoče - višji strošek obdelave blata.

Na vseh čistilnih napravah se izvaja obratovalni 
monitoring s strani neodvisne institucije. Rezultati 
analiz kažejo, da noben parameter v preteklih letih 
NI presegel maksimalno dovoljenih koncentracij za 
izpust v vodotok - odstranjeno je 95% onesnaženja.  
Naš cilj je s tem dosežen – naravi vračamo
takšno vodo, kot smo jo iz nje vzeli. 

 Naravi
vračamo

čisto
vodo

                                        Ali ste vedeli...

                               da so gospodinjski odpadki, ki jih 
odvržete v kanalizacijo, hrana podganam, kar 
pospešuje njihovo razmnoževanje ?



Cenjene občanke, cenjeni občani!

Vodo, ki jo uporabljamo v gospodinjstvih in 
industriji, vračamo nazaj naravi mehansko in 
biološko prečiščeno in v skladu z evropskimi 
standardi. To nam v občinah Celje, Vojnik, 
Štore in Dobrna omogoča pet čistilnih naprav, s 
katerimi upravljamo v javnem podjetju Vodovod-
kanalizacija. S celostnim pristopom odgovornega 
ravnanja z okoljem zmanjšujemo onesnaženost 
vodotokov, stranski produkt, ki nastaja pri tem 
(osušeno blato) pa bomo kmalu lahko uporabili 
kot gorivo v Toplarni Celje, ki se gradi v sklopu 
Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje. 
S tem je krogotok sklenjen in naravi vračamo čisto 
vodo. 

Kaj se dogaja z vodo, potem ko odteče iz naših gos-
podinjstev v kanalizacijo in na čistilno napravo, 
vam predstavljamo v zgibanki. 

 I.    Čistilne naprave, s katerimi                   
      upravlja VO-KA

Čistilna naprava Celje
  velikost: 85.000 populacijskih enot (PE) 
 čisti odpadno vodo iz ožjega dela Celja in okoliških 

naselij, ter tudi iz občine Štore
  v letu 2006 je očistila 94,5 % onesnaženja vod-

padni vodi 

Čistilna naprava Škofja vas
  velikost: 4.000 popul. enot
  čisti odpadne vode Vojnika,

Arclina, Škofje vasi, dela
Prekorij, severnega dela
Ljubečne in Zadobrove. 

 v letu 2006 je očistila 94,2%
onesnaženja v odpadni vodi 

Čistilna naprava Dobrna
  velikost: 1.800 populacijskih enot
  čisti vodo občine Dobrna
 v letu 2006 je očistila 97,2 % onesnaženja v 

odpadni vodi

Čistilna naprava Nova Cerkev
  velikost: 1.200 populacijskih enot
  čisti odpadne vode NoveCerkve

in dela Polž in Višnje vasi 

 v letu 2006 je očistila 89,7 %
onesnaženja v odpadni vodi

Čistilna naprava Štore
  velikost: 200 populacijskih

enot
  čisti komunalno odpadno

vodo industrijske cone

 
 II.    Kako deluje čistilna naprava? 

Čistilne naprave so namenjene izključno čiščenju 
odpadnih vod, ki pritečejo po kanalizacijskem 
sistemu.  

In kako poteka čiščenje odpadne vode? 

   Mehansko čiščenje 

Najprej se z mehanskim čiščenjem iz odpadne vode 
odstranijo posamezne vrste odpadkov.

Na grabljah, ki delujejo kot sito, se zadržijo: 

  večji kosi ostankov hrane, 
  plastične steklenice, 
  vložki, tamponi, kondomi, 
  ušesne palčke, 
  plenice …

V peskolovih se zaradi upočasnitve
pretoka z usedanjem izločijo usedljive
snovi, kot so:

  pesek, 
  jajčne lupine, 
  kavne usedline …

  iztok iz ČN Celje

V maščobniku se z vpihovanjem
zraka na površino vode
dvignejo maščobe, ki
se iz površine postrgajo
in odstranijo v zbirni
jašek. 

   Biološko čiščenje 

Procesi, ki se odvijajo v biološki
stopnji, so enaki, kot so v naravi (»voda, ki teče čez 
sedem kamnov, se sama očisti«), le da se na čistilnih 
napravah odvijajo na manjšem prostoru in s kon-
troliranim procesom. Mikroorganizmi razgradijo 
organske spojine iz odpadne vode, 
ki jim predstavljajo hrano in
energijo za rast in razvoj.
Produkt tega procesa je
biološko blato, ki ga v
usedalnikih ločimo od
očiščene vode.
Odpadno vodo nato
brez dušikovih in
fosforjevih spojin spustimo
nazaj v naravo, blato pa dehidri-
ramo, tako da je primerno za nadaljnjo
uporabo (npr. gnojenje, kompostiranje, sežig)


