
?istilna naprava je infrastruktura za ?i??enje 
odplak, katere o?i??ene vra?amo nazaj v 
okolje. Gre za fizikalne, kemijske in biolo?ke 
postopke, kjer skozi procese o?istimo vodo do 
te mere, da ni ve? ?kodljiva za okolje. Cilj 
postopka ?i??enja odpadne vode je varovanje 
okolja pred te?kimi kovinami in drugimi 
?kodljivimi snovmi, ki se nahajajo v odpadni 
vodi. 

Odpadne vode so ustvarjene iz stanovanjskih, 
institucionalnih ter poslovnih in industrijskih 
obratov in vklju?ujejo gospodinjske odpadke, 
vodo iz strani??, kadi, kuhinj in umivalnikov, 
ki jih odvr?emo v kanalizacijo. Voda, ki se 
uporabi v gospodinjstvu in industriji, se zavr?e
kot odpadna voda. Ta se pri uporabniku zbere 
in odvede v kanalizacijo.

?istilna naprava

Odpadne vode

?i??enje
?i??enje odplak poteka v treh fazah. Lo?imo 
primarno, sekundarno in terciarno ?i??enje.
Pr imarno ?i??enje predstavlja pre?i??evanje 
v mirujo?em bazenu, kjer se trdne snovi
posedejo, medtem, ko olje, ma??obe in la?ji 
delci splavajo na povr?je. Usedlino in 
plavajo?o materijo odstranimo. Preostalo vodo 
lahko izpostavimo sekundarnemu ?i??enju.
Sekundarno ?i??enje odstrani biolo?ko 
razgradljive snovi. Zna?ilno je za avtohtone
mikroorganizme v nadzorovanem 
?ivljenjskem prostoru. Sekundarno ?i??enje 
zahteva proces lo?evanja mikroorganizmov iz 
pre?i??ene vode, preden se le-ta zavr?e ali gre 
v terciarno ?i??enje.
Terciarno ?i??enje je najvi?ja stopnja 
?i??enja z namenom, da se omogo?i vrnitev 
vode nazaj v ekosistem. Voda je kemi?no in 
fizi?no pre?i??ena pred izpustom v potok, 
reko, zaliv, laguno ali v mokri??a (z lagunami 
in mikrofiltri). Vodo uporabljajo tudi za 
bogatenje podtalnice ali v kmetijske namene.
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Javno podjetje Kanalizacija in ?istilna naprava 
Radlje ob Dravi d.o.o. je bilo ustanovljeno z 
namenom opravljanja gospodarske javne slu?be 
v ob?ini Radlje ob Dravi, dne 2.julij 2013

Z 1.7.2015, so prevzeli v upravljanje obstoje? 
kanalizacijski sistem. Konec oktobra 2015, je 
bil s strani izvajalca RIKO predan naro?niku 
Ob?ina Radlje ob Dravi nov kanalizacijski 
sistem in nova ?istilna naprava Radlje.

V filmu je bilo navedeno, da za izdelavo enih 
kavbojk porabimo 11.000 l vode in za
vsako izdelano srajco najmanj 2500 l vode.

Podatki se nam zdijo ?okantni. Pri pregledu na?ih 
omar smo ugotovili, da je v njej veliko preve? 
obla?il. O tem, koliko l vode in ostalih virov je bilo 
za na?a obla?ila uporabljenih, raje sploh ne bi 
razmi?ljali. Vsega imamo preve?. Od 8 parov 
kavbojk nosimo le kak?na 2 ali 3 pare. Podobno je s  
srajcami, puloverji in majicami. Polovico obla?il
pravzaprav sploh ne bi potrebovali. V prihodnje 
bomo preudarno razmislili, kaj resni?no
potrebujemo in ?esar ne. Enako bi morali storiti vsi, 
ki  ?ivimo na tem planetu.

Proizvodnja in raba obla?il

Re?itev
Re?itev vidimo izklju?no v tem, da kupimo samo 
tisto, kar res potrebujemo in da kupujemo
obla?ila, ki  so izdelana v na?i dr?avi ali bli?nji 
okolici. S tem pomagamo slovenskim
podjetnikom, prav tako pa se zaradi tega 
zmanj?uje onesna?evanje okolja, ki  ga
povzro?a transport iz tujih dr?av in drugih 
kontinentov.

?EJNI SVET
Lar isa, Lea, Lia, Jakob

Film -  razmi?ljanje
Kot vemo je voda ekstremno pomembna, a verjetno 
?e bolj kot mi mislimo. ? lovek za normalno 
vsakdanje ?ivljenje porabi veliko koli?ino vode, 
?tevilke so skoraj nepredstavljive. Ljudje 
uporabljamo vodo za razli?ne namene naprimer za 
izdelavo izdelkov, kot pija?o, v higienske namene, 
kot destinacijo za kopanje itd. Tudi narava se vrti 
okoli vode, saj se vse povezuje. Ampak voda ni 
vedno zagotovljena. Ve? kot 1 milijardi ljudi 
primanjkuje vode. Vemo, da je najhuje v Afriki, kjer 
so nekje res ne?love?ke razmere. Vsak ?lovek bi 
moral imeti pravico do ?iste, pitne vode. Ljudje so 
nekje tako obupani, da se celo pobijajo med seboj 
zaradi nje.
Eden na?in kako se spopadajo obmorska  mesta s 
primanjkovanjem vode je lahko razsoljevanje vode. 
To so storili v Barceloni, kjer pa ta u?inek ?e vedno 
ne oskrbi dovolj ljudi.
Primanjkovanje vode v revnih pokrajinah pa lahko 
prina?a tudi veliko bolezni.Na vodo ima velik vpliv 
onesna?evanje. V reke, morja, jezera se izte?ejo 
ogromne koli?ine odpadnih voda, snovi in potem 
onesna?ujejo. Seveda je ta voda nepitna, lahko tudi 
strupena in predstavlja nevarnost za ljudi. Politiki, 
kmetje, potro?niki, vsi smo odgovorni za to. Svetu 
primanjkuje vode, to je dejstvo in ?e ?love?tvo ?eli 
?e dolgo zdravo ?iveti, mora nekaj storiti za to.
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