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I 

POVZETEK 

 

Letno na prebivalca pridelamo kar tri tone vseh zvrsti odpadkov, zato je pomembno, da 

poznamo strategije ravnanja z njimi. Največja prioriteta strategij ravnanja z odpadki je gotovo 

preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov, ki jih lahko tudi ponovno uporabimo ali 

iz njih pridobimo energijo. V sklopu strategij ravnanja z odpadki je najmanj zaželen cilj 

odlaganje le-teh na za to namenjenih odlagališčih. Ne smemo pozabiti na ravnanje z 

odpadnimi vodami, kar je velikokrat tematika, ki ji namenjamo premalo pozornosti. Voda 

namreč predstavlja pomemben vir, ki ga lahko, če z njim ne ravnamo pravilno, hitro začne 

primanjkovati. Odpadne vode je potrebno ustrezno zbirati in jih odvajati s pomočjo ustreznih 

kanalizacijskih sistemov. Strategije, uporabljene za čiščenje voda, so mehansko, kemijsko, 

fizikalno-kemijsko in biološko čiščenje. Pri čiščenju odpadnih voda ne smemo pozabiti na to, 

da je narava sama sposobna očistiti skoraj vse odpadne vode, in prav to samočistilno 

sposobnost narave za očiščenje onesnaženih voda posnemajo tudi rastlinske čistilne naprave, 

ki za svoje delovanje ne potrebujejo nobene strojne in elektro opreme. Pomembno je tudi, da 

smo z vsemi ustreznimi strategijami za ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami dovolj 

zgodaj seznanjeni. V osnovni šoli se tako učenci z odpadki prvič srečajo v prvem razredu pri 

predmetu spoznavanje okolja. S to tematiko pa se vse do osmega razreda ukvarjajo še pri 

predmetih naravoslovje in tehnika, naravoslovje, gospodinjstvo ter tehnika in tehnologija. 

Uveljavljene so tudi dobre prakse v obliki projektov, kot sta Ekošola in Zeleni nahrbtnik, 

interaktivnih iger, ekskurzij … Uveljavljajo se tudi društva, ki z različnimi predavanji, 

delavnicami, filmi in projekti poskrbijo za zanimiva izobraževanja o ravnanju z odpadki, tako 

za mlajše kot tudi za starejše generacije. Vse dobre prakse imajo poudarek na ravnanju z 

odpadki in prav zato bi bilo v prihodnosti smiselno izdelati nek nov učni model, ki bo 

poskrbel za učinkovito seznanitev in osveščanje tudi na področju ravnanja z odpadnimi 

vodami. 

 

KLJUČNE BESEDE:  

 

Odpadki, odpadne vode, ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami, okoljsko izobraževanje in 

usposabljanje. 



II 

Waste and wastewater treatment 

 

SUMMARY  

 

Each of us annually generates more than three tons of waste, so it is important to know the 

strategies of handling with them. The highest priority strategies for waste management, there 

is certainly the prevention and reduction of waste generation, which can also be re – used or 

from them we obtain the energy. The least desirable goal, in the context of the strategies of 

waste management is the disposal in designated landfills. We must not forget the wastewater 

treatment, which is often the theme to which we do not pay enough attention. Water is an 

important resource which can, if do not treat it properly, quickly starts to run low. Wastewater 

must be collected and vented through the appropriate sewage systems. The strategy used for 

cleaning water are mechanical, chemical, physically – chemical and biological treatment. 

From the cleaning of wastewater, we must not forget that nature itself is able to clean almost 

all of the wastewater and plant cleaning plants are mimicking this self – cleaning ability of 

nature.  Plant cleaning plant for its operation does not need any hardware or electrical 

equipment. It is also important, that we are introduced to all relevant strategies for the 

management of waste and wastewater treatment early enough. In primary school the students 

first meet with the waste in the first class in the subject Get to know the environment. This 

topic is all the way up to the eighth class engaged even in the subjects Science and 

Technology, Science, Household and Technique and Technology. Established best practice in 

the form of projects such as Eco – school and Green backpack, interactive games, field trips. 

Established are also societies which with a variety of lectures, workshops, films and projects 

provide an interesting education on the management of waste both for younger as well as 

older generations. All good practices have a focus on the management of waste and therefore 

in the future would make sense to design a new learning model where wastewater treatment 

knowledge will be enriched and awareness will be enhanced.  

 

KEY WORDS: Waste, wastewater, waste and wastewater treatment, environmental 

education and training 
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1 UVOD 

 

Razvoj sodobne tehnologije in družbe ima poleg pozitivnih posledic žal tudi negativne. 

Med drugimi so nastali odpadki, ki ne samo, da obremenjujejo naravno okolje, pač pa 

lahko predstavljajo tudi izziv gospodarskim družbam. 

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

 

V današnjih časih se vedno večkrat srečujemo s pojmom onesnaženost okolja, pri tem 

pa se velikokrat ne zavedamo, kaj vse je v njem zajeto. Glavni krivec onesnaženja so 

številni odpadki in produkti, ki nas spremljajo na vsakem koraku življenja. Nastajanje 

odpadkov je sicer pojav, ki človeka spremlja že od samega začetka, vendar včasih 

zaradi manjše potrošnje in predvsem potrošnje izdelkov iz naravnih materialov to ni bil 

tako pereč problem, kot je dandanes, ko nam tehnični razvoj ponuja več tisoč umetnih 

kemijskih snovi, ki so uporabljene v proizvodih ali pa samo v proizvodnih procesih. Z 

razvojem industrije se je zaradi preseljevanja s podeželja v mestih močno povečalo 

število prebivalcev, mesta pa niso imela ustrezno urejenih pogojev za zbiranje 

odpadkov in odpadnih voda. V tem obdobju se je zelo namnožilo število divjih 

odlagališč in s tem tudi onesnaževanje okolja ter voda. Ker nas obkroža tako veliko 

različnih odpadkov, je pomembno, da znamo z njimi ravnati in jih tudi ustrezno 

ločevati, saj na tak način veliko pripomoremo k ohranjanju čistega okolja. 

 

Veliko vlogo pri tem imajo tudi šole, saj s poučevanjem in ozaveščanjem učencev o 

pomenu varstva okolja gradijo boljšo prihodnost za vse nas. S tem, ko se razvija znanje, 

kritično mišljenje in ozaveščenost učencev o pomembnosti ločevanja in zbiranja 

odpadkov ter ohranjanja čistega okolja, se obenem tudi zmanjšuje stopnja 

onesnaževanja okolja. Veliko šol dandanes vstopa v programe Ekošola, kjer se že tekom 

izobraževanja trudijo učencem čim bolj privzgojiti navade, kako ravnati z odpadki. 

Dobra praksa je zelo pomembna, saj bodo tako naši zanamci, dobili okolje, kakršnega 

imamo mi in ne okolja, ki bo zaradi onesnaženja na robu propada. 

 

Še vedno pa je umeščenost in poznavanje ravnanja z odpadki v šolskem sistemu 

neučinkovito zajeto, saj navkljub številnim iniciativam ni bistvene spremembe pri 
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odnosu učencev do okolja in naravnih virov ter posledično pri njihovem obnašanju v 

povezavi z odpadki v vsakdanjem življenju. Neodgovorno ravnanje z odpadnimi 

vodami povzroča številne težave, saj se preveč ljudi ne zaveda dejstva, da se odpadna 

voda vrača v vodni krogotok in da je prav zaradi tega odgovorno ravnanje z odpadno 

vodo ključnega pomena. Po podatkih organizacije World Water Day (UN Water, 2017) 

se namreč več kot 80 % neočiščene odpadne vode vrača nazaj v naravo. Največji 

problem so biološki odpadki, ki kljub temu, da tja ne sodijo, še vedno največkrat 

pristanejo v kanalizacijskih odtokih. Posledica tega je med drugim tudi hitro množenje 

podgan, ki se zaradi obilice hrane zadržujejo v kanalizacijskih odtokih, problem pa 

nastane, ker podgane s prenašanjem bolezni ogrožajo tudi naše zdravje. 

 

V diplomskem delu bodo predstavljene strategije ravnanja z odpadki in vpliv odpadkov 

na okolje. Raziskali bomo tudi, katere vrste odpadkov poznamo, kakšen vpliv ima 

posamezna vrsta odpadkov na okolje in kako moramo ravnati s posamezno vrsto 

odpadkov. Predstavili bomo tudi hierarhijo ravnanja z odpadki in pa načelo 

zmanjševanja količine odpadkov, ponovne uporabe in recikliranja virov ter izdelkov, ki 

se imenuje Koncept 3R. Naša motivacija je, da opišemo celovit vpliv odpadkov na 

okolje, s poudarkom na problematiki voda. Predstavili bomo tudi postopke čiščenja 

posameznih vrst voda in predstavili nekaj čistilnih naprav, ki se uporabljajo v ta namen. 

Problematika odpadkov in ravnanje z odpadnimi vodami bo tudi ustrezno umeščena v 

šolsko prakso z namenom okoljskega izobraževanja in osveščanja učencev. 

 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

 

Osnovni namen našega dela je predstaviti celovito problematiko odpadkov s poudarkom 

na odpadnih vodah. 

 

Z diplomskim delom želimo doseči naslednje cilje (C 1–6): 

C 1: Opisati vrste odpadkov in njihov vpliv na okolje. 

C 2: Predstaviti strategije ravnanja z odpadki. 

C 3: Opisati problematiko odpadnih voda. 

C 4: Predstaviti strategije čiščenja posameznih vrst voda. 

C 5: Ugotoviti, kje in kako se v učnem načrtu za osnovno šolo pojavijo teme/vsebine, 

povezane z ravnanjem z odpadki. 
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C 6: Predstaviti dobre prakse ravnanja z odpadnimi vodami pri nas in v tujini. 

 

1.3 Metoda dela 

 

Pri raziskavi bomo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop z elementi teoretične 

raziskave. 

 

Uporabili bomo naslednje metode:  

 zbiranje in proučevanje domače ter tuje literature,  

 deskriptivna metoda teoretičnih prispevkov,  

 študija primerov, 

 analiza in interpretacija izsledkov. 

 

1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij  

 

V drugem poglavju so predstavljene vrste odpadkov in strategije ravnanja z njimi. Na 

začetku poglavja je definiran pojem  odpadek, nato pa se posvetimo razdelitvi odpadkov 

v določene skupine. Ko se spoznamo z vrstami odpadkov, sledi predstavitev glavnih 

strategij ravnanja z odpadki, kjer so predstavljeni tudi modeli, ki prikazujejo hierarhijo 

ravnanja z odpadki. Poglavje se zaključi z obravnavo vpliva odpadkov na okolje, v 

katerem živimo. 

 

Tretje poglavje je namenjeno obravnavi tematike odpadnih voda in ravnanja z njimi. 

Najprej si pogledamo, kaj sploh je odpadna voda ter kateri so pokazatelji onesnaženosti 

voda. V nadaljevanju opredelimo vrste onesnaženj vodnih teles in razdelimo odpadne 

vode v tri glavne skupine. Za tem so predstavljeni različni načini zbiranja in odvajanja 

odpadnih voda, bolj podrobno si ogledamo same lastnosti in sestavo odpadnih voda, na 

koncu pa so predstavljeni še načini in naprave ki se uporabljajo za čiščenje voda, ki niso 

primerne za izpust v okolje. 

 

V četrtem poglavju so podane ugotovitve ob pregledu učnih načrtov. Namen je bil 

namreč ugotoviti, pri katerih predmetih v osnovnih šolah se učenci spoznajo s 

problematiko varovanja okolja. Podani so učni cilji, ki so obravnavani pri posameznih 
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predmetih v obdobju devetletne osnovne šole in se tičejo tematike varovanja okolja ter 

posledično tudi ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami. Proti koncu poglavja so 

predstavljene tudi dobre prakse, ki so uveljavljene na področju varstva okolja, tako pri 

nas kot tudi v tujini. 

 

Peto poglavje je namenjeno diskusiji in predstavitvi doseženih ciljev diplomskega dela. 

 

V Zaključku so strnjene ugotovitve, pridobljene tekom diplomskega dela. V tem 

poglavju so predstavljene tudi sklepne misli in priporočila za rešitev določenih 

problemov, ki se še pojavljajo na področju tematike, ki je obravnavana v samem 

diplomskem delu. 
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2 ODPADKI 

Onesnaževanje okolja je tematika, s katero se srečujemo vsakodnevno in gotovo vsi 

dobro vemo, da so odpadki, ki okoli nas in zaradi nas nastajajo vsakodnevno, eden od 

poglavitnih onesnaževalcev okolja. Vprašanje pa je, če se tako dobro tudi zavedamo, kaj 

se uvršča med odpadke in na kakšen način posamezni odpadki vplivajo na okolje. 

 

2.1 Odpadek 

 

Na SURS-u odpadek definirajo kot snov ali predmet, ki ga lastnik ali imetnik ne more 

ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti, škodi zdravju ljudi ali okolju, ga 

zavrže, namerava ali mora zavreči in ga lahko razvrstimo v eno od skupin odpadkov, ki 

jih opredeljuje Klasifikacijski seznam odpadkov (Šeruga, 2013).  

 

Nastajanje odpadkov je pojav, ki spremlja človeštvo že od samega začetka. Dolgo časa 

z njimi ni bilo večjih težav, v zadnjem obdobju pa so zaradi različnih dejavnikov, kot 

sta naraščanje prebivalstva in vedno večja poraba naravnih virov, odpadki postali velik 

problem. Reševanju le-tega se moramo posvetiti skupaj in pa seveda tudi vsak 

posameznik glede na to, da vsakdo izmed nas ustvari več kot tri tone odpadkov letno, 

pri tem pa je zelo pomembno dejstvo, da se ti odpadki ne reciklirajo v celoti, temveč 

povzročajo onesnaženost okolja, zraka, vode in prsti (Steiner in Wiegel, 2008). 

 

2.2  Razvrščanje odpadkov 

 

Vsi vemo, da se odpadki med seboj precej razlikujejo, zato je potrebno natančno 

definirati posamezne vrste odpadkov. V grobem lahko odpadke razdelimo na 16 skupin: 

 Kmetijski odpadki so vsi ostanki od pridelave poljščin in živinoreje, predvsem 

ostanki po spravilu pridelka in (tekoči) gnoj. Kmetijski odpadki nastajajo v zelo 

velikih količinah, a se navadno popolnoma reciklirajo na kraju nastanka.  

 Biološko razgradljivi odpadki so vsi odpadki, ki se lahko aerobno ali 

anaerobno razgradijo. Tovrstni odpadki so npr. ostanki živil, vrtni odpadki in 

papir. Biološko razgradljivi odpadki so del gospodinjskih in IKI odpadkov ali pa 

se zbirajo posebej.  
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 Biološki odpadki so ločeno zbrani organski odpadki, predvsem iz 

gospodinjstev.  

 Kosovni odpadki so odpadki, ki zaradi svojih dimenzij zahtevajo poseben način 

obravnave, npr. bela tehnika, staro pohištvo, vzmetnice. Gradbeni odpadki niso 

vključeni v to skupino.  

 Gradbeni odpadki so ostanki zidov in ostali odpadki, ki nastanejo pri gradnji, 

rušenju, obnovi ali rekonstrukciji zgradb. Glavni sestavini teh odpadkov sta 

gradbeni material in zemlja, vključno z izkopano zemljo. Ta vrsta odpadkov 

nastaja v vseh sektorjih gospodarskih dejavnosti.  

 Odpadki, primerni za suho reciklažo, so vsi materiali, ki se lahko reciklirajo; 

izvzeti so organski odpadki. V to skupino spadajo steklo, tkanine, embalaža in 

papir.  

 Zeleni odpadki so vsi organski odpadki, ki nastanejo na zelenih površinah, kot 

so zasebni vrtovi in javni parki. Vključujejo pokošeno travo, listje ter ostale 

snovi, ki imajo zmožnost obnove. Zeleni odpadki so del gospodinjskih in 

industrijsko-komercialno-institucionalnih odpadkov ali pa se zbirajo ločeno.  

 Nevarni odpadki zahtevajo posebno ravnanje in načine odlaganja, ker so 

nevarni za ljudi, okolje, opremo ali proizvode predelave. Med nevarne odpadke 

spadajo odpadna olja, baterije, barve in kemikalije. V gospodinjstvu ponavadi 

nastajajo v majhnih količinah (pesticidi, olja, topila, barve, laki, razkužila, 

ostanki kemikalij, baterije, fluorescentne cevi, kisline in baze).  

 Medicinski odpadki so v običajni delitvi glede na njihovo nevarnost razdeljeni 

v štiri skupine: 

o Nenevarni odpadki so podobni odpadkom iz gospodinjstev; to so npr. 

komunalni in biološki odpadki ter odpadki, primerni za reciklažo.  

o Odpadki, ki predstavljajo tveganje za osebe v stiku, obsegajo tipične 

medicinske proizvode, kontaminirane s krvjo, urinom ali drugimi 

telesnimi tekočinami.  

o Odpadki z veliko nevarnostjo okužbe (epidemiološka grožnja) vsebujejo 

materiale, kontaminirane s povzročitelji določenih bolezni.  

o Odpadki z drugimi tveganji (okoljskimi, toksikološkimi itd.) obsegajo vse 

ostale materiale, ki jih v bolnišnicah zavržejo, npr. elektronske aparate, 

čistila, razkužila, zdravila, olja, barve.  
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 Gospodinjski odpadki so odpadki iz gospodinjstev in ostali odpadki, ki so 

zaradi svoje sestave podobni gospodinjskim, npr. odpadki iz trgovin, ki se 

zbirajo skupaj z gospodinjskimi odpadki.  

 Industrijski, komercialni in institucionalni odpadki (IKI odpadki) so 

odpadki, ki nastajajo v različnih gospodarskih sektorjih in ustanovah (šolah, 

vladnih zgradbah, bolnišnicah) in se zaradi podobnih lastnosti lahko 

obravnavajo na način kot gospodinjski odpadki.  

 Odpadki, povzročeni z rudarjenjem, so npr. zemlja, pesek, skale, kamni iz 

izrabe mineralnih virov. V primerjavi z ostalimi vrstami nastajajo tovrstni 

odpadki v zelo velikih količinah. Običajno nimajo toksičnih učinkov na okolje. 

Ravnanje z rudarskimi odpadki je navadno izven pristojnosti občin.  

 Komunalni odpadki obsegajo skoraj vse suhe odpadke, ki nastanejo v občini. V 

to kategorijo spadajo:  

o gospodinjski odpadki,  

o industrijski, komercialni in institucionalni odpadki,  

o kosovni odpadki,  

o zeleni odpadki,  

o odpadki javnih služb,  

o ločeno zbrane frakcije za postopke obnove,  

o nevarni odpadki.  

Komunalni odpadki navadno ne vključujejo blata iz čistilnih naprav, gradbenih 

odpadkov, kmetijskih odpadkov in odpadkov, povzročenih z rudarjenjem.  

 Odpadki javnih služb so odpadki iz izbranih občinskih služb, npr. odpadki, ki 

nastanejo pri vzdrževanju parkov in vrtov, odpadki z ulic (smeti, vsebina 

smetnjakov, odpadki s tržnic).  

 Odpadki, primerni za reciklažo, obsegajo vse sestavine, ki se pridobivajo iz 

komunalnih (ali celo iz drugih vrst odpadkov, npr. gradbenih) in se prenesejo v 

industrijo, kjer se porabijo kot sekundarne surovine ali sekundarno gorivo (na 

sliki 1 ta vrsta odpadkov ni posebej prikazana).  

 Blato iz čistilnih naprav tvorijo usedline, ki nastanejo pri obdelavi odpadnih 

vod. Obsega blato iz občinskih in iz zasebnih čistilnih naprav (npr. znotraj 

predelovalnih podjetij) (Steiner in Wiegel, 2008). 
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Pristojnosti, ki se ukvarjajo s prej omenjenimi vrstami odpadkov, se delijo na dve 

področji, in sicer na zakonodajno ter izvršilno. Zakonodajno področje obsega vse 

veljavne zakone in odloke o preprečevanju nastajanja, reciklaži, transportu, obdelavi in 

odstranjevanju različnih vrst odpadkov. To področje navadno pripada nacionalnim 

parlamentom, ki oblikujejo zakone o ravnanju z odpadki. V skoraj vseh državah pa 

obstaja tudi krovni zakon, ki opredeljuje splošne prioritete, načrtuje strategijo 

trajnostnega ravnanja z odpadki, imenuje odgovorne ustanove za nadzor nad 

izvrševanjem zakona ter določa pogoje za izvajanje zakonov. 

 

Pod pojmom izvršilno področje pa so zajete predvsem ustanove, odgovorne za 

izvrševanje uredb. V vsaki državi je na izvršilnem področju Ministrstvo za okolje višja 

nadzorna institucija, ki nadzira izvajanje zakonov v različnih delih države (Steiner in 

Wiegel, 2008). 

 

Ob vstopu v EU je morala Slovenija sprejeti in uskladiti zakonodajo na področju 

ravnanja z odpadki. Zakonodaja je sistemsko urejena in usklajena z evropskim pravnim 

redom, ki temelji na Direktivi Sveta Evropske unije o odpadkih in na Direktivi Sveta 

Evropske unije o nevarnih odpadkih (Šeruga, 2013). 

 

2.3 Ravnanje z odpadki 

 

Pri toliko različnih vrstah odpadkov je zagotovo zelo pomembno, da vemo, kako z 

odpadki ravnati. Pomagamo si lahko s piramido, ki prikazuje hierarhijo ravnanja z 

odpadki, pri čemer je vrh piramide najbolj zaželena opcija in dno piramide možnost, ki 

je najmanj zaželena. Piramida je prikazana tudi na sliki 1. 

 

Slika 1: Hierarhija ravnanja z odpadki (Steiner in Wiegel, 2008). 
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Kot je razvidno na modelu, je najbolj zaželeno preprečevanje nastajanja odpadkov, 

slednje pa je tudi eno od glavnih načel ravnanja z odpadki v EU. To načelo se najbolj 

učinkovito lahko uresničuje v proizvodnih procesih, in sicer z uporabo alternativnih 

surovin, ki so manj škodljive za okolje. Poleg tega pa bi moralo biti vodilo proizvodnje 

v prihodnosti usmerjeno v izdelovanje izdelkov, ki jih je možno popraviti, četudi je to v 

nasprotju z ekonomskimi načeli. 

 

Takoj za preprečevanjem je zmanjševanje odpadkov, pri čemer pa ima veliko vlogo tudi 

vsak posameznik, saj lahko izdatno pripomoremo k zmanjševanju odpadkov s tem, ko 

kupujemo izdelke z malo ali brez embalaže, uporabljamo izdelke za večkratno 

uporabo … Načelo zmanjševanja količine odpadkov, ponovne uporabe in recikliranja 

virov ter izdelkov se imenuje Koncept 3R (ang. Reduce, reuse, recycle).  

 

Slika 2: Koncept 3R (Steiner in Wiegel, 2008). 

Zmanjševanje v konceptu pomeni odločitev za previdno in smotrno uporabo izdelkov, 

kar prispeva k zmanjšanju količine nastalih odpadkov. 

Ponovna uporaba je ponavljajoča se raba še uporabnih izdelkov ali njihovih delov. 

Reciklaža pomeni predelavo odpadkov v nek nov proizvod. 

 

Vsi trije dejavniki so zelo pomembni in veliko pripomorejo k zmanjšanju celotne 

količine odpadkov, največji pa je zagotovo vpliv prvega dejavnika. Koncept lahko 

prikažemo tudi na drugačen način – kot je prikazano na sliki 3 –, in sicer v obliki narobe 

obrnjene piramide, iz katere lahko razberemo, da bolj ko zmanjšujemo količino 

odpadkov, manj je odpadkov za ponovno uporabo in več odpadkov, ki jih ponovno 

uporabimo, pomeni manj odpadkov, ki jih je potrebno reciklirati.  
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Slika 3: Načelo 3R v obliki narobe obrnjene piramide (Steiner in Wiegel, 2008). 

 

Hitro lahko tudi opazimo, da je koncept 3R del celotne hierarhije ravnanja z odpadki. 

Kako vemo, ali je naše ravnanje z odpadki učinkovito? Najlažje je pridobiti podatke o 

komunalnih odpadkih, saj so vse evropske države zavezane k zbiranju podatkov o njih. 

Kaj so komunalni odpadki, smo definirali že v poglavju 2.2. Za vse ostale vrste 

odpadkov so informacije omejene (Steiner in Wiegel, 2008). 

 

Zadnji podatki kažejo, da je v Sloveniji v letu 2015 nastalo skoraj 929.500 ton 

komunalnih odpadkov, kar je za 4 % več kot v letu 2014. Spodbuden je podatek, da smo 

v Sloveniji v letu 2015 ločeno zbrali skoraj 11 % komunalnih odpadkov več kot v letu 

2014. Poleg tega se je predelalo 3,2 milijona ton odpadkov, kar je 6 % več kot v 

prejšnjem letu, prav tako pa sta se zmanjšala uvoz in izvoz odpadkov, uvoz za 4,5, izvoz 

pa za 6 %. Zanimiv podatek je tudi, da je bilo na odlagališča odloženih 102 kg 

komunalnih odpadkov na prebivalca, kar je 23 % vseh odpadkov, ki so bili tja odloženi 

(Statistični urad Republike Slovenije, 2015). 

 

Kot smo že omenili, je poglavitno zmanjševanje količine predvsem komunalnih 

odpadkov, takoj za tem korakom pa so na vrsti ukrepi in ustrezno postopanje pred 

končnim odlaganjem. V to zajamemo ponovno uporabo, reciklažo, sežiganje s 

ponovnim pridobivanjem energije in biološko obdelavo, pod katero prištevamo 

kompostiranje in anaerobno razgradnjo (Steiner in Wiegel, 2008). 

 

V sežigalnicah se običajno pridobiva energija na tri načine, in sicer z uporabo 

zgorevalnih komor, ki imajo v stenah vodo, z uporabo parnih kotlov za odpadno toploto 

ali pa s kombinacijo obeh že omenjenih načinov. 
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Potrebno je omeniti tudi, da se v sežigalnih napravah vse za okolje nevarne snovi med 

zgorevanjem razgradijo, poleg tega pa ostane le od 8 do 12 % prvotne prostornine 

odpadkov v obliki pepela ali žlindre, ki se ju nato odloži na odlagališče (Steiner in 

Wiegel, 2008). 

 

Kompostiranje odpadkov je usmerjeno mikrobiološko spreminjanje komunalnih 

odpadkov. Zaradi mikroorganizmov se organski del odpadkov razkraja in spreminja v 

kompost, ki ga nadalje lahko uporabimo za gnojenje tal na obdelovalnih površinah.  

 

Odpadke, ki se jih ne predeluje, se odlaga na za to namenjene deponije. Poznamo dva 

načina deponiranja, in sicer urejeno ali nadzorovano deponiranje, pri čemer morajo taka 

odlagališča zadostovati tehničnim in prostorskim zahtevam, saj morajo biti varna in 

zagotavljati, da odloženi odpadki nimajo stika s podtalnico. Na drugi strani pa poznamo 

tudi neurejeno ali nenadzorovano odlaganje odpadkov na deponije. Pri takih 

odlagališčih ni nadzora nad odloženimi odpadki niti ne ustrezajo potrebnim pogojem. 

Velikokrat se zgodi, da odpadki pridejo v stik s podtalnico, kar lahko predstavlja resno 

grožnjo za zdravje ljudi in živali, saj se s tem onesnažuje pitna voda (Sahornik, 2009). 

 

Na tem mestu lahko omenimo, da je Evropska komisija sprožila sodni postopek proti 

Sloveniji pred Sodiščem EU, razlog pa je bil, da ni zaprla in sanirala 28 nezakonitih 

odlagališč, kar bi morala storiti že do sredine julija leta 2009. Ta odlagališča pomenijo 

resno tveganje za zdravje vsega živega v okolici teh odlagališč. Podobni ukrepi kot za 

Slovenijo so bili sprejeti tudi za Bolgarijo, Ciper, Italijo, Romunijo in Slovaško (STA, 

2017). 
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2.4 Vpliv na okolje 

 

Čemu vsa ta skrb za odpadke? Seveda je to povsem odvečno vprašanje, saj vsi vemo, da 

imajo takšni ali drugačni odpadki v večini neugoden vpliv na okolje. Že prej smo 

omenili, da imajo divja odlagališča na okolje negativen vpliv, saj lahko strupene snovi 

pridejo v stik s podtalnico, kar pa prestavlja nevarnost za onesnaženje pitne vode, 

posledično pa lahko pride do zastrupitev živih bitij, ki pridejo z njo v stik. Seveda imajo 

raznovrstni odpadki različen vpliv na okolje. 

  

Pri odlaganju biorazgradljivih odpadkov, ki predstavljajo kar 60 % vseh komunalnih 

odpadkov, se sproščajo plini, kot so mešanice metana in ostalih plinov, ki so seveda 

odvisni od posamezne vrste odpadkov. Zaradi teh plinov pa prihaja tudi do povečanega 

učinka tople grede, škodljivega ultravijoličnega sevanja, kar povzroča tanjšanje ozonske 

plasti, vse skupaj pa otežuje tudi življenje vseh živih bitij (Pisanec, 2011). 
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3 ODPADNE VODE  

 

Še en velik problem, s katerim se srečujemo dandanes, so tudi odpadne vode. Le-te sicer 

lahko razdelimo v različne skupine, a o tem malo več v nadaljevanju. 

 

Voda je najbolj razširjena spojina na svetu, saj nas obdaja na vsakem koraku in sestavlja 

celo 65 % človeškega organizma. Zelo pomembna za nas in za življenje nasploh je pitna 

voda, ki je velikokrat preveč samoumevna dobrina. Ne zavedamo se vedno, kaj z njo 

imamo, saj nimamo prav pogosto problemov z oskrbo vode, ki je primerna za pitje. Če 

gremo malo po svetu, hitro ugotovimo, da ni povsod tako, saj je v tujini velikokrat bolje 

uporabiti ustekleničeno vodo kot pa tisto iz javnega vodovoda. Onesnaženje voda je 

velik problem povsod na Zemlji in tudi pri nas vedno večkrat slišimo za podobne 

težave. Verjetno se malo kdo vpraša, kam gre voda po pomivanju posode, pranju perila 

itd., vsi pa dobro vemo, da taka voda zagotovo ni primerna za takojšnjo ponovno 

uporabo. O tem, katere vrste odpadnih voda poznamo, kako z njimi ravnati in kako jih 

očistiti, bomo več povedali v nadaljevanju. 

 

3.1 Odpadna voda 

 

Odpadna voda je tista, ki je onesnažena zaradi človeške dejavnosti. V splošnem je 

narava sama sposobna očistiti skoraj vse odpadne vode, če je vzpostavljeno ustrezno 

naravno ravnotežje, ki pa se poruši v urbanem okolju in na površinah z intenzivno 

kmetijsko proizvodnjo ali industrijsko dejavnostjo. Porušeno naravno ravnotežje je 

glavni razlog, da se odpadne vode zbirajo in odvajajo na ustrezne čistine naprave. 

Organizme, ki sodelujejo v bioloških procesih in pomagajo pri vzdrževanju ravnotežja, 

imenujemo biološka ruša oziroma biološko blato ter so sestavni del življenjskih združb, 

ki delujejo tako kot tiste v bioloških čistilnih napravah, kjer je učinek v veliki meri 

odvisen od ustrezne koncentracije biološkega blata. Seveda za celovito reševanje 

problema onesnaženosti voda ni dovolj le odvajanje in čiščenje. Edino smiselno je 

namreč začeti na začetku in se lotiti zmanjševanja nastajanja odpadnih voda, saj je 

preprečevanje zagotovo cenejše kot na koncu odvajanje in čiščenje (Drev, 2011).  
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V Sloveniji še vedno ni povsod urejeno odtekanje odpadnih voda in le-te marsikje 

tečejo neprečiščene v vodna telesa ter jih s tem onesnažujejo, obenem pa na tak način 

tudi ogrožajo življenja številnih organizmov, ki prebivajo v vodnem okolju in za svoje 

preživetje potrebujejo primerno kakovost okolja. Pokazatelji za čisto oziroma le malo 

onesnaženo vodo so tri glavne skupine organizmov, ki na teh področjih živijo, in sicer 

so to: 

 proizvajalci (alge), 

 porabniki (polži, ličinke, žuželke, ribe …) in 

 razgrajevalci (bakterije). 

Ti organizmi so del nepretrganega kroženja snovi v vodnih življenjskih okoljih, kjer se  

neprestano razmnožujejo, rastejo in odmirajo ter v času svojega življenja čistijo vodo s 

tem, ko razgrajujejo in porabljajo vse organske snovi v njej. Tako se tudi prepreči 

kopičenje velikih količin nerazgradljivih snovi, saj je med prej omenjenimi organizmi in 

organskimi snovmi vzpostavljeno naravno ravnovesje. Največji problem navadno 

nastane zaradi velike količine organskih odplak, ki jih v vodotoke odvajajo ljudje in ki 

močno presežejo samočistilno sposobnost vode. V takih primerih se ravnotežje podre, 

saj se v vodi nakopičijo velike količine organskih snovi, katerih mikroorganizmi ne 

morejo dovolj hitro porabljati, zato voda postane onesnažena.  

 

Vodotoki so lahko različno onesnaženi, a v grobem onesnaženja razdelimo na: 

 mehanska, 

 biološka, 

 fizikalno-kemična (Žinko, 2009). 

Med mehanska onesnaženja uvrščamo vsa onesnaženja, kjer se v vodi pojavi večja 

količina trdnih delcev, ki so lahko naravnega izvora (takrat, ko se v vodo posujejo 

zemeljski deli) ali pa onesnaženja iz industrije, ki so bolj pogosta, njihov vir pa so 

običajno premogovniki, kamnolomi … Problem mehanskih onesnaženj je, da se v gosti 

vodi zadušijo drobni organizmi, med kamenjem na dnu pa tudi manjše in večje ribe. 

Stanje se lahko hitro normalizira v primeru, ko je onesnaženje kratkotrajno in se ne 

ponavlja, v nasprotnem primeru pa lahko reka postane nerodovitna in brez življenja. 

O biološkem onesnaženju govorimo v primeru, ko se v vodi pojavijo bolezenski 

mikroorganizmi, nevarni predvsem za človeka. 
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Fizikalno-kemično onesnaženje je posledica odplak, ki pritekajo v vode. Med njimi 

prevladujejo industrijske odplake, ki jim sledijo komunalne iz naselij in mest. Tako 

onesnaženje je najbolj nevarno zaradi spreminjanja lastnosti vode in razmer za življenje, 

ki se jim vodni organizmi ne morejo dovolj hitro prilagajati, zato propadejo (Žinko, 

2009). 

 

Odpadne vode navadno razdelimo v tri skupine glede na izvor ter vrsto onesnaženosti, 

in sicer na: 

 komunalno odpadno vodo, 

 industrijsko odpadno vodo, 

 padavinsko (meteorno) odpadno vodo (Husić, 2015). 

Komunalna odpadna voda je tista, ki nastaja v gospodinjstvih pri vsakdanjih opravilih, 

kot so kuhanje, pranje, tuširanje … V to skupino uvrščamo tudi vodo, ki nastaja v 

stavbah v javni rabi, v industriji, proizvodnji, storitveni dejavnosti ali pri kakršnikoli 

dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu.  

 

Industrijska odpadna voda je voda, katere vir nastanka je v večini industrija 

(proizvodnja stekla, tekstilna industrija, reja domačih živali, proizvodnja olja in 

maščob …) nastaja pa tudi v obrtni ali drugi gospodarski dejavnosti in po sestavi ni 

podobna komunalni odpadni vodi. Med industrijsko odpadno vodo uvrščamo tudi 

hladilne tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz obratov ali naprav za predelavo, 

skladiščenje ali odlaganje odpadkov. 

 

Padavinska oziroma meteorna odpadna voda so vode, ki kot posledica padavin odtekajo 

ali se odvajajo v javno kanalizacijo in so onesnažene iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim 

materialom prekritih površin. Sama količina meteornih odpadnih voda se spreminja in 

je v največji meri odvisna od količine samih padavin. Ko padavin ni, padavinske 

odpadne vode ni, ko pa padavine so, količina te vrste odpadne vode močno naraste. 

Padavinska voda s seboj nosi tudi droben pesek, zato je njena največja dovoljena hitrost 

3 m/s (Husić, 2015). 
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3.2 Načini zbiranja in odvajanja odpadnih voda 

 

Smiselno je, da katerakoli vrsta odpadnih voda ne bi smela nekontrolirano odtekati v 

okolje, ker na tak način onesnažimo podtalnico in pa tudi površinske vode. Zato se vse 

vrste odpadnih voda zbirajo preko kanalizacijskih sistemov in se seveda tudi ustrezno 

očistijo. Za samo zbiranje in odvajanje odpadnih voda poznamo različne vrste 

kanalizacij : 

 odprte kanale, 

 zaprte težnostne kanale, 

 podtlačne kanalizacijske sisteme, 

 nadtlačne kanalizacijske sisteme, 

 druge rešitve (Drev, 2011). 

Namen gradnje kanalizacijskih sistemov je varovanje zdravja prebivalcev v primeru, ko 

govorimo o odvajanju onesnažene vode. Ko pa govorimo o odvajanju padavinske vode, 

imajo kanalizacijski sistemi poleg prej omenjene tudi nalogo varovanja pred poplavami. 

Kanalizacijski sistemi omogočajo tudi odvajanje odpadne vode iz gospodinjstev in 

industrije, praviloma pa bi se moral vsak tak sistem zaključiti s komunalno čistilno 

napravo, ki preprečuje onesnaženje vodotoka in okolja vodotoka, v katerega se izliva 

voda iz sistema (Jereb, 2008). 

 

Prav tako kot delimo vrste odpadnih voda, delimo tudi vrste kanalizacije na komunalno, 

tehnološko in meteorno oziroma padavinsko kanalizacijo. Tako pri nas kot tudi drugod 

po svetu se za naselja, večja od 1000 prebivalcev, gradijo mešani kanalizacijski sistemi, 

za naselja, ki imajo manjše število prebivalcev, pa se gradijo ločeni sistemi, pri čemer 

morata sistem za tehnološke in padavinske odpadne vode izpolnjevati stroge pogoje 

priključevanja (Drev, 2011). 

 

Za mešane kanalizacijske sisteme je značilno, da je sistem kanalizacijskih cevi skupen 

tako za odpadno kot tudi za padavinsko vodo. Zato je tudi velikost cevi določena s 

padavinskim odtokom, saj je le-ta v času padavin 50 do 100-krat večji kot sušni odtok. 

Zato so kanali lahko polno izkoriščeni le pri večjih deževjih, saj je v sušnem vremenu v 

njih le odpadna voda. Dobra stran takega sistema je gotovo enostavnejša izvedba in 

nižja cena izgradnje. Taki sistemi pa se gradijo predvsem v večjih naseljih, ki imajo 
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višjo gostoto poselitve in kjer je konfiguracija terena primerna zanje. Slaba lastnost 

takih sistemov pa lahko pride do izraza ob večjih deževjih, ko se lahko zgodi, da zaradi  

velikega padavinskega dotoka pride do poplavljanja nižje ležečih priključkov na sistem, 

v skrajnih primerih tudi do zajezitve sistema. To težavo rešujejo z razbremenilniki, ki 

odvajajo viške vode. 

 

Pri ločenih kanalizacijskih sistemih se, kot že samo ime pove, odpadna in padavinska 

voda odvaja ločeno, in sicer odpadna voda odteka po kanalskem omrežju, padavinska se 

steka v sistem padavinske kanalizacije, ali pa ponika po odprtih kanalih. Prednost 

takega sistema je na mestu, kjer ima mešani sistem slabost. Pri ločenih sistemih večja 

deževja namreč ne morejo povzročiti preobremenitve sistema zaradi ločenega odvajanja 

padavinske vode. Zaradi takega načina ločevanja se zmanjša tudi volumen pretoka in 

dotoka v čistilno napravo. Sam pretok v sistemu torej niha v odvisnosti od porabe vode, 

kar pa se da precej zanesljivo napovedati vnaprej. Pri ločenih kanalizacijskih sistemih 

lahko postavimo čistilno napravo brez objektov, ki so namenjeni zaščiti pred 

posledicami padavinskih nalivov in na tak način tudi zmanjšamo strošek same 

izgradnje. Na drugi strani pa se le-ti povišajo zaradi izgradnje cevovoda, ki ga 

sestavljata dve vzporedni cevi, ki dolžino vgrajenih cevi podvojita. Take sisteme se tudi 

težje vzdržuje, so bolj zapleteni in manj pregledni kot mešani kanalizacijski sistemi. 

Ločene kanalizacijske sisteme gradijo predvsem v manjših naseljih, ki premorejo manj 

kot 1000 prebivalcev. 

 

V večjih urbanih naseljih se pojavijo tudi delno ločeni kanalizacijski sistemi, pri katerih 

se onesnažena padavinska voda odvaja v čistilne naprave, čista padavinska voda pa se 

odvede po ločenem sistemu do najbližjega odvodnika (Jereb, 2008). 

  

Osnovni cilji zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda so, da se dosežejo zakonske 

zahteve, ki upoštevajo: 

 preprečitev bolezni, 

 spoštovanje predpisov, 

 preprečevanje onesnaženja vodovoda oziroma oskrbe z vodo, 

 odstranitev vseh onesnaženih izpustov v plovne vode, 
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 vzdrževanje čistih voda za razmnoževanje in preživetje rib in drugega vodnega 

življenja, 

 zaščita kopalniških voda in voda, ki so namenjene zabavi, rekreaciji, 

 ohranitev prvotnih voda za zaščito ekosistemov, 

 obvarovanje voda (Žinko, 2009). 

 

3.3 Lastnosti in sestava odpadnih voda 

 

Voda se lahko onesnaži že v samem zraku, še bolj pa v tleh. Glavni razlog je ta, da je 

odlično topilo, v katerem se raztapljajo škodljive in neškodljive snovi. V vodi lahko 

najdemo tudi netopne snovi, ki se jih na poti pretakanja in kroženja površinske in 

padavinske vode veliko nabere. 

 

Narava vode, tako odpadne kot ostalih vrst, zajema tri skupine lastnosti, in sicer: 

 fizikalne lastnosti (trdni delci, motnost, barva, temperatura, prevodnost, 

koncentracija in specifična masa), 

 kemijske lastnosti (pH vrednost, kloridi, dušikove spojine, plini, vonj, potreba 

kisika …), 

 biološke lastnosti (bakterije, virusi, glive  …) (Husić, 2015). 

Vse te lastnosti so odvisne od uporabe vode v naseljih, od prispevka industrije in 

trgovine, vremena ter dotoka voda, ki v kanalizacijski sistem dotekajo zaradi netesnih 

cevi (Husić, 2015). 

 

Odpadna voda se po fizikalnih lastnostih le malo loči od pitne vode, saj ima le 1 % več 

primesi. Večja razlika pa se pokaže pri kemijski sestavi. V odpadni vodi je namreč 

veliko mineralnih in organskih primesi, ki so nezaželene. Količino organskih snovi, ki 

so razgradljive v okolju, izražamo z biokemijsko potrebo po kisiku v petih dneh pri 

20 °C. Neraztopljene organske snovi so navadno povzročitelji gnitja in ob izlivu v 

naravne vode povzročajo usedline ter pomanjkanje kisika zaradi oksidacije organskega 

onesnaževanja. Prebitki dušika in fosforja pa posledično povzročajo onesnaženja, ki se 

kažejo z bohotenjem alg in višjih vodnih rastlin, ki ponovno prispevajo k pomanjkanju 

kisika v vodi. Omenjeni pojav se imenuje evtrofikacija (Žinko, 2009). 
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3.4 Čiščenje odpadne vode 

 

Kot smo že omenili, odpadne vode skozi kanalizacijske sisteme odtekajo proti čistilnim 

napravam, kjer jih prečistijo, pri tem pa se uporabljajo različni postopki. Čiščenje 

odpadnih voda v splošnem razdelimo na: 

 predhodno ali mehansko čiščenje, s katerim odstranimo najbolj grobe delce, 

 primarno čiščenje, s katerim odstranimo suspendirane in lebdeče snovi, 

 sekundarno čiščenje, s katerim odstranimo biološko razgradljive organske snovi, 

 terciarno čiščenje, s katerim odstranimo hraniva (dušikove in fosforjeve 

spojine), 

 dodatno čiščenje, s katerim odstranimo posebne snovi, ki jih s predhodnimi 

postopki ne moremo odstraniti (Husić, 2015).  

Čiščenje odpadnih voda pa lahko razdelimo tudi na drugačen način, in sicer na 

naslednje skupine:  

 mehansko čiščenje (precejanje, grablje, sita, usedanje, filtracija, pobiranje 

maščob …), 

 kemijsko čiščenje (nevtralizacija, oksidacija, redukcija), 

 fizikalno-kemijsko čiščenje (koagulacija, flokulacija, ionska izmenjava …),  

 biološko čiščenje (aerobno in anaerobno čiščenje s pritrjeno ali razpršeno 

biomaso) (Husić, 2015). 

3.4.1 Mehansko čiščenje 

 

Odpadna voda velikokrat vsebuje raznorazne veje, kamenje, plastiko, pesek, steklo, 

kose kovin in podobne predmete, ki jih je potrebno mehansko odstraniti, saj je v 

nasprotnem primeru zmanjšan učinek čiščenja in se posledično pojavi tudi odtekanje 

onesnaževal v sprejemnike, kot so reke, jezera ali morje. Mehansko čiščenje zajema 

postopke pred-čiščenja in primarnega čiščenja odpadnih voda. Za ločevanje večjih 

delcev se uporabljajo različne grablje, sita in peskolovi, po potrebi pa se grobi delci tudi 

meljejo. 

Poznamo različne vrste grabelj: 

 statične grablje, 

 ročno čiščene grablje,  

 strojno čiščene grablje, 
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 kontinuirane transportne grablje (Husić, 2015). 

Statične grablje so grablje, izdelane iz težkih pravokotnih ali okroglih jeklenih palic 

oziroma drogov in nimajo premikajočih se delov. Odpadna voda pod silo gravitacije 

pada z vrha grabelj in očiščena prehaja skozi fine grablje. Večji trdni delci se ujamejo 

na površini grabelj. Sam postopek je prikazan tudi na sliki 4. 

 

 

Slika 4: Statične grablje (Kemija.net, b. l.). 

 

Ročno čiščene grablje, prikazane na sliki 5, so grablje, na katerih se nabira odpadek iz 

odpadne vode, ki ga moramo pogosto odstranjevati, saj v primeru, da se tega materiala 

na grabljah nabere preveč, le-ta lahko zamaši kanal, kar povzroči odtekanje odpadne 

vode nazaj v kanalizacijski sistem.  

 

 

Slika 5: Ročno čiščene grablje (Kemija.net, b. l.). 

 

Pri strojno čiščenih grabljah razlikujemo različne tipe, ki se jih uporablja na čistilnih 

napravah. Nekatere imajo prednje čiščenje, spet druge pa se čistijo pod kotom. Take 

grablje se ne glede na tip čistijo strojno, krmilni mehanizem, ki očisti grablje, pa se 

poganja s časomerilcem ali senzorjem nivoja vode, možne pa so izvedbe tudi s 

kombinacijo obeh. Primer strojno čiščenih grabelj je prikazan tudi na sliki 6. 
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Naslednja vrsta grabelj, ki jih bomo omenili, so kontinuirane transportne grablje.  

Pri taki izvedbi je enota kontinuiranih transportnih grabelj vstavljena v kanal, podobno 

kot mehanično čiščene grablje. Razlika med mehanično čiščenimi grabljami in 

kontinuirano transportnimi grabljami je le v tem, da so odprtine med pregradami 

manjše. 

 

Sita 

V veliko primerih so ročno ali mehanično čiščene grablje nadomeščene s finimi siti, ki 

so lahko samočistilna, rotirajoča ali bobnasta. Material za sita je fina mreža iz 

nerjavečega jekla, odprtine v njej pa so običajno velikosti od 0,2 mm do 6 mm.           

 

Sita in grablje niso vedno idealna rešitev, saj se pri čiščenju z njimi lahko pojavijo tudi 

težave, ki jih lahko razvrstimo v tri skupine: 

 neobičajne delovne razmere (nenadna obremenitev z odpadki, ki ovirajo ali 

zamašijo opremo), 

 poškodba opreme, 

 pomanjkanje kontrole (Husić, 2015). 

Ko s pomočjo sit in grabelj odstranimo večje delce, je potrebno odstraniti tudi 

specifično težje snovi, ki so lahko anorganske in organske snovi v odpadni vodi, ki se 

ne razgrajujejo in ne razpadajo. Take snovi se običajno ne nabirajo na grabljah in sitih 

ter v nadaljnjem procesu čiščenja lahko poškodujejo strojno opremo v čistilni napravi 

ali pa se usedajo v prezračevalnikih in na tak način zmanjšajo kapaciteto 

prezračevalnikov. Primer takih snovi so pesek, prod, pepel, cigaretni filtri, semena 

Slika 6: Strojno čiščene grablje (Kemija.net, b. l.). 
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oziroma sadne koščice in druge usedljive snovi organskega ali neorganskega izvora. V 

primeru, da je v toku na čistilno napravo prisotna večja količina smole ali maščob, se 

take snovi lahko zlepijo in tvorijo trdno gmoto, ki lahko zamaši črpalke ali pa se nabira 

v kanalih in bazenih. 

 

Naprave za odstranjevanje takih snovi so peskolovi, njihov osnovni namen pa je čim 

popolnejše odstranjevanje težko usedljivih snovi in čim manjše odstranjevanje 

razgradljivih organskih snovi. 

 

Peskolovi  

Peskolovi zaščitijo opremo, ki je vgrajena v čistilnih napravah, tako da: 

 zmanjšajo mašenje cevi, 

 zaščitijo premično strojno opremo in črpalke pred abrazijo in drugo nenormalno 

obrabo, 

 preprečijo kopičenje snovi v prezračevalnikih in gniliščih ter preprečijo ostale 

procese, katerih rezultat je zmanjšanje uporabe volumna prezračevalnika, 

 zmanjšajo kopičenje na začetku čiščenja z grabljami (Husić, 2015). 

Poznamo tri glavne tipe peskolovov za odstranjevanje težko usedljivih snovi: 

 gravitacijski, 

 prezračevalni, 

 vortex peskolovi (Husić, 2015). 

Pri tem se gravitacijski peskolovi počasi zamenjujejo s prezračevalnimi in vortex 

peskolovi, saj le-ti pri izgradnji zaradi svoje oblike zavzamejo precej manj prostora. 

Vsaka enota je projektirana tako, da zmanjša hitrost toka odpadne vode toliko, da je 

manjša od toka v kanalizacijskem sistemu, a še vedno dovolj velika, da ne pride do 

usedanja organskih delcev. Zmanjšanje hitrosti odpadne vode, dopusti pesku in težjim 

organskim snovem usedanje, lažje organske snovi pa še vedno skupaj z vodo odtekajo v 

nadaljnje stopnje čiščenja. 

 

Pri gravitacijskem peskolovu, ki je prikazan tudi na sliki 7, za upočasnitev toka odpadne 

vode uporabljamo proporcionalno pregrado, ki zmanjša tok odpadne vode skozi dolg 

kanal. V nekaterih primerih kontroliranje hitrosti toka odpadne vode s proporcionalno 

pregrado nadomestimo z uporabo večjega števila kanalov, pri čemer se tok porazdeli 
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skozi več kanalov le v primeru visokega toka odpadne vode z namenom, da obdržimo 

želeno hitrost vodnega toka. 

 

Slika 7: Shema gravitacijskega peskolova (Kemija.net, b. l.). 

 

Način delovanja prezračevalnega peskolova je precej podoben načinu delovanja 

gravitacijskega peskolova. Razlika je ta, da pri gravitacijskem odpadna voda potuje 

premočrtno, pri prezračevalnem pa spiralno, kot je prikazano na sliki 8. Prednost takega 

peskolova je krajši kanal. Spiralno potovanje odpadne vode je omogočeno s 

komprimiranim zrakom, ki s pomočjo difuzorjev vrtinči odpadno vodo skozi sam 

peskolov. Pri tem večji pretok zraka v difuzorjih pomeni hitrejše vrtinčenje v komori in 

s tem zmanjševanje usedanja organskih snovi v peskolovu. 

 

 

Slika 8: Shema prezračevalnega peskolova (Kemija.net, b. l.). 

 

Pri vortex peskolovih je kontroliranje toka odpadne vode možno na dva načina, in sicer 

z mešanjem, ki ustvarja spiralno gibanje v kanalu, ali pa s posebno konstrukcijo vtoka 

in iztoka. Poznamo tudi dve osnovni obliki: 

 prostor z ravnim dnom in majhno odprtino za zbiranje peska, 

 prostor s poševnim dnom in veliko odprtino, ki vodi do zbiralnika peska (Husić, 

2015). 
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Ta tip peskolova deluje tako, da usmeri pesek proti sredini, vrteče lopate pa potem 

povečajo hitrost toka do te mere, da ta dvigne lažje organske snovi, ki nato stečejo proti 

iztoku samega peskolova. Primer vortex peskolova je prikazan na sliki 9. 

 

Slika 9: Vortex peskolov (Kemija.net, b. l.). 

  

Za usedanje suspendiranih usedljivih snovi se uporablja različne vrste usedalnikov, 

katerih glavni učinek je v veliki meri odvisen od površinskega pretoka in zadrževalnega 

časa, oblike usedalnika, lastnosti odpadne vode, lastnosti samih delcev, temperature in 

prispevka industrijske odpadne vode. Najbolj pogosto uporabljena sta pravokotni in 

krogelni usedalnik; prikazana sta na sliki 10. Pri pravokotnem usedalniku je učinek 

odvisen od površine bazena, volumna ter izvedbe vtoka in iztoka. Pomembna je tudi 

hitrost usedanja delcev, saj naj bi se najpočasnejši delec usedel do konca usedalnika.  

 

Pri krogelnih usedalnikih je najpogostejši tip, kjer se odpadna voda vodi v sredino in se 

razporedi proti zunanjemu delu bazena. V poglobljenem delu blizu centra usedalnika se 

nato zbirajo usedene snovi, plavajoče snovi pa se posnemajo in zbirajo v posebnem delu 

na vrhu usedalnika. 
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Slika 10: Primer pravokotnega usedalnika levo in krogelnega usedalnika desno (Kemija.net, b. l.). 

 

V odpadno vodo iz gospodinjstev ali iz proizvodnje pogosto zaidejo tudi maščobe in 

olja, ki jih je potrebno pred biološkim čiščenjem odstraniti, saj motijo biološke procese. 

Lovilniki maščob in olj so zgrajeni kot podolgovati bazeni, ki jih prepihujemo s 

komprimiranim zrakom, tako da suspendirane snovi ostanejo v suspenziji, maščobe pa 

se združujejo v aglomerate, ki flotirajo. Na koncu se z vrha posname maščobe in olja. 

 

3.4.2 Kemijsko čiščenje 

 

Mehanskemu čiščenju, ki sestoji iz postopkov in naprav, opisanih v prejšnjem poglavju, 

sledi kemijsko čiščenje, h kateremu spadajo naslednji postopki: 

 obarjanje, 

 nevtralizacija, 

 oksidacija, 

 redukcija (Husić, 2015). 

 

OBARJANJE 

Obarjanje ali precipitacija je proces, s katerim se iz raztopine z dodajanjem ustreznih 

kemikalij izločijo raztopljene snovi, ki izpadejo kot oborina. Oborina se od matične 

raztopine loči z usedanjem ali filtriranjem. Kemijsko obarjanje se najpogosteje 

uporablja za odstranjevanje večine kovin iz odpadnih voda. 

 

NEVTRALIZACIJA 

Zaradi proizvodnih procesov se v industriji pojavljajo ali kisle ali alkalne odpadne vode, 

ki jih je potrebno pred izpustom nevtralizirati do pH okoli 7. Če tega ne bi storili, bi 
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odpadna voda poškodovala cevovode in uničila mikroorganizme, ki so ključni za 

čiščenje organskih snovi, prisotnih v odpadni vodi. V primeru, da gre za alkalne 

odpadne vode, jih nevtraliziramo s kislino, če pa gre za kisle odpadne vode, jih 

nevtraliziramo z lugom, ki je drugo ime za bazo ali hidroksid. 

 

OKSIDACIJA 

Z oksidacijo navadno spreminjamo kemijsko sestavo ali spojino v odpadni vodi, bolj 

napredni oksidacijski postopki pa se uporabljajo za oksidacijo kompleksnih organskih 

spojin v odpadni vodi, ki so biokemijsko težje razgradljive v enostavnejše končne 

produkte. 

 

REDUKCIJA 

V primeru prisotnosti snovi, ki se jih lahko odstrani z redukcijo, lahko le-te spremenimo 

v manj nevarne. Primer take snovi je klor, ki ga s pomočjo redukcije odstranimo iz 

odpadne vode. 

 

3.4.3 Fizikalno-kemijsko čiščenje 

 

Najbolj pogosto uporabljeni fizikalno-kemijski postopki pri čiščenju odpadnih voda so: 

 koagulacija, 

 flokulacija, 

 adsorbcija, 

 ionska izmenjava, 

 uparevanje in  

 destilacija (Husić, 2015). 

 

KOAGULACIJA 

Koagulacija je postopek, pri katerem s pomočjo koagulantnih kemikalij združujemo 

koloidne delce v večje aglomerate, ki jih imenujemo kosmi ali flokule. Pri sami 

koagulaciji gre za destabilizacijo koloidnih delcev, ki se zaradi elektrostatične sile ne 

morejo usedati v dovolj kratkem času. 
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FLOKULACIJA 

Je postopek, pri katerem kosme oz. flokule povečamo z adsorbcijo na dolgo verigo 

organskega polimera, s čimer omogočimo boljše in hitrejše usedanje ali filtriranje. 

Učinek flokulacije je razviden na sliki 11. 

 

Slika 11: Učinek flokulacije (Kemija.net, b. l.). 

ADSORBCIJA 

Adsorbcija organskih snovi iz tekočin je rezultat privlačnih sil na površini trdnega 

delca, imenovanega adsorbent, ki povzročajo adhezijo organskih snovi. Najbolj poznan 

postopek adsorbcije je uporaba aktivnega oglja, ki je zaradi svoje velike specifične 

površine in sprejemljive cene najbolj poznano adsorbcijsko sredstvo za odstranjevanje 

onesnaževal iz vod. 

 

Aktivno oglje ima zaradi načina pridobivanja zelo porozno strukturo s številnimi 

porami, ki je prikazana tudi na slki 12. Taka struktura je temeljni razlog za dobro 

adsorbcijo. V največji meri se uporablja predvsem za odstranjevanje organskih snovi, ki 

so nepolarne in imajo visoko molekulsko maso. Takih snovi mora biti običajno manj 

kot 50–100 mg/l, saj se oglje ob adsorbciji določene količine snovi zasiti in ga je 

potrebno zamenjati oziroma regenerirati. 

 

Slika 12: Struktura aktivnega oglja (Kemija.net, b. l.). 
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IONSKA IZMENJAVA 

Ionska izmenjava je postopek, ki se uporablja za odstranjevanje raztopljenih ionskih 

sestavin, je pa to nekonvencionalen postopek, ki se pri čiščenju odpadnih voda redkeje 

uporablja, v največih primerih za mehčanje vode. 

 

DESTILACIJA 

Je postopek ločevanja mešanice tekočin z različnimi vrelišči. Mešanico segrejemo in ob 

izparevanju tekočine z najnižjim vreliščem vodimo paro skozi hladilnik, kjer se 

ponovno kondenzira v tekočino. Je enotni postopek, pri katerem tekoče sestavine 

ločimo z izparevanjem in destilacijo. Ker pa je destilacija draga, je uporabljena, če: 

 je zahtevana visoka stopnja čiščenja, 

 onesnaževalca ni možno odstraniti z drugimi metodami, 

 je na razpolago poceni toplota (Husić, 2015). 

Postopek je prikaza tudi na sliki 13. 

 

Slika 13: Destilacija (Kemija.net, b. l.). 

 

3.4.4 Biološko čiščenje odpadnih vod 

 

Biološko čiščenje odpadne vode navadno dosežemo s pomočjo daljšega zadrževanja 

odpadne vode in bioloških reakcij mikroorganizmov, ki zagotovijo biološko presnovo 

organskih substanc v odpadni vodi. Za tak način čiščenja potrebujemo večje 

zadrževalne bazene, v katerih procese, ki jih izvajajo mikroorganizmi, pospešimo z 

dovajanjem kisika v odpadno vodo in na tak način lahko dosežemo 50–90-odstotni 

učinek čiščenja. Sam učinek je odvisen tudi od načina biološkega čiščenja, pravilnega 

dimenzioniranja čistilne naprave in upravljanja čistilne naprave (Naraločnik, 2004). 
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Osnovno biloško čiščenje izrablja naravne sisteme, s katerimi lahko sisteme razdelimo 

na: 

 naravne sisteme, 

 sisteme čiščenja z aktivnim blatom, 

 sisteme s pritrjeno biomaso (Husić, 2015). 

Sistemi naravnega čiščenja, ki navadno potekajo v rekah, so preneseni v umetne 

sisteme, kar je tudi prikazano na sliki 14. 

 

 

Slika 14: Shematični prikaz biološkega čiščenja, ki poteka v naravi (Kemija.net, b. l.). 

 

Poznamo različne postopke biološkega čiščenja, ki potekajo pod različnimi pogoji. 

Postopke lahko razdelimo na: 

 anaerobno čiščenje, 

 aerobno čiščenje, 

 odstranjevanje hraniv (nitrifikacija in denitrifikacija, odstranjevanje fosforjevih 

spojin) (Husić, 2015). 

Pri tem je potrebno omeniti, da mikroorganizmi lahko razgrajujejo organsko snov tako v 

naravi kot v bioloških čistilnih napravah pri različnih oksidacijskih pogojih. 

Pogoje, pri katerih delujejo mikroorganizmi, razdelimo na: 

 aerobne pogoje, 

 anaerobne pogoje, 
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 anoksične pogoje (Husić, 2015). 

Aerobni pogoji so pogoji, pri katerih je za uspešno delovanje mikroorganizmov v 

sistemu potrebnih nad 0,5 mg/l raztopljenega kisika. Pri anaerobnih pogojih je 

pomembno, da raztopljen kisik ni prisoten v sistemu, saj zavira delovanje anaerobnih 

organizmov, ki kisik pridobijo iz organskih spojin ali sulfatnega iona. Pogoj za 

delovanje anaerobnih mikroorganizmov je tudi, da v sistemu ni prisoten dušik v obliki 

nitrita in nitrata. Nasprotno pa mora biti dušik v prej omenjeni obliki prisoten pri 

anoksičnih pogojih, saj v njih mikroorganizmi pridobijo kisik ravno iz nitritnega in 

nitratnega iona. Ta proces imenujemo denitrifikacija. 

 

NARAVNI SISTEMI ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VOD 

Naravni sistemi, ki se običajno uporabljajo za čiščenje odpadnih vod, so lagune in 

namakalna polja; prikazani so tudi na sliki 15. Taki sistemi so običajno zgrajeni za 

čiščenje odpadnih vod v manjših naseljih, pri čemer so lagune uporabljene za 

sekundarno čiščenje, namakalna polja pa za dopolnilno oziroma terciarno čiščenje. 

 

 

 

Slika 15: Primeri lagun za čiščenje odpadne vode (Kemija.net, b. l.). 

 

Lagune so bazeni, ki so v celoti grajeni v zemlji v obliki naravnih plitvih bazenov, pri 

čemer imajo novejše izvedbe tudi umetne pregrade in talne obloge. Običajno se sistemi 

lagun načrtujejo tako, da zgradimo serijo lagun, v katerih se dogajajo posamezne faze 

čiščenja. V prvi laguni, ki jo imenujemo tudi primarna laguna, potekata sedimentacija 

trdnih snovi in anaerobna razgradnja usedenih organskih snovi. V drugi laguni, 

imenovani sekundarna laguna, poteka sekundarno čiščenje, pri katerem se z 

zmanjšanjem biokemijske potrebe po kisiku in suspendiranih snoveh oksidirajo 

organske snovi v stabilnejše produkte. Tretja laguna, drugače imenovana terciarna ali 

polirna laguna, pa je namenjena za terciarno čiščenje obdelane odpadne vode. Za to 

laguno je značilno tudi, da je nizko obremenjena z organskimi in suspendiranimi 

snovmi. 
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Slika 16: Sheme značilnih oblik lagun (Kemija.net, b. l.). 

   

NEPREZRAČENE LAGUNE 

Lagune tega tipa so nizka umetna jezera z 0,9–1,5 m globine tekočine in so lahko 

aerobne, anaerobne ali fakultativne. S pomočjo aerobnih in fakultativnih bakterij se 

razgradijo organske snovi v odpadni vodi, pri čemer se kisik, potreben za aerobne 

bakterije, uvaja z naravnim prenosom kisika na površini zrak – voda in s fotosintezo 

alg. Sama množina kisika na vodni površini je odvisna od moči vetra, ki povzroča 

turbulenco na površini lagun. Na prenos kisika vpliva tudi topnost kisika, ki je odvisna 

od temperature vode, saj je topnost boljša pri nižjih temperaturah in slabša pri višjih 

temperaturah. 

 

AEROBNE LAGUNE 

V teh lagunah se organske snovi razgrajujejo s pomočjo mikroorganizmov ob 

prisotnosti raztopljenega kisika. Globina aerobnih lagun je med 0,9 in 2,4 m. Za 

koncentracijo raztopljenega kisika, ki je potrebna za delovanje mikroorganizmov pri 

določenih dimenzijah, temperaturi in količini sončne svetlobe, se uporablja naravna ali 

umetna turbulenca na površini lagun. V praksi ni mogoče ohranjati lagun, ki so v celoti 

aerobne, najbolj poznani primer takega tipa lagun pa je terciarna ali polirna laguna. 
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ANAEROBNE LAGUNE 

Značilnost anaerobnih lagun je, da v njih ni kisika in zato bakterije proizvajajo 

reducirane produkte, kot so metan in vodikov sulfid. Tak tip lagun najpogosteje 

uporabljamo za grobo čiščenje pred čiščenjem v aerobnih in fakultativnih lagunah. Z 

zaporedno povezavo lagun lahko dosežemo, da se vmesni produkti iz anaerobne lagune 

oksidirajo v aerobni laguni. Globina anaerobnih lagun je običajno 3 m in je odvisna od 

ekonomskih razmer, nivoja podtalnice in zadrževanje toplote v laguni. 

 

FAKULTATIVNE LAGUNE 

Fakultativne lagune so načrtovane in vodene tako, da so v njih območja, kjer ni 

raztopljenega kisika, in cone, kjer je raztopljeni kisik prisoten. Ob vstopu odpadne vode 

v laguno se težke usedljive snovi usedajo na dnu blizu vtoka, kjer anaerobne bakterije 

stabilizirajo organske snovi. Sama stabilizacija poteka v dveh stopnjah: 

 kislinske bakterije razgradijo kompleksne organske snovi v topne snovi s 

pretvorbo v nižje maščobne kisline, 

 metanogene bakterije, ki se hranijo z nižjimi organskimi kislinami, pretvorijo le-

te v ogljikov dioksid, amoniak, vodikov sulfid in metan. 

Aerobne bakterije se v nižjih plasteh bazena hranijo z raztopljenimi in plinastimi 

vmesnimi produkti iz anaerobne presnove. Te bakterije uporabljajo topne organske 

snovi v surovi odpadni vodi in topne organske snovi iz anaerobne presnove. Tvorijo se 

nekatere inertne snovi, raztopljeni sulfat, nitrat, fosfat in ogljikove spojine, ki so vir 

energije za anaerobne bakterije. Fotosinteza alg in atmosfersko oziroma mehansko 

prezračevanje preskrbijo vir kisika za aerobne bakterije. Fakultativne lagune so globoke 

od 0,9 do 1,8 m. 

 

PREZRAČEVANE LAGUNE 

V primerjavi s prej omenjenimi lagunami se prezračevalne od njih ločijo po tem, da niso 

odvisne od fotosinteze alg, saj raztopljeni kisik uvajamo z mehanskimi prezračevalniki, 

imenovanimi tudi difuzorji. Tipi takih lagun so globoki med 3 in 4,5 m. Obstajajo 

popolnoma premešane prezračevalne lagune, delno premešane fakultativne 

prezračevalne lagune in kombinacije obeh. Koncetracija kisika variira v profilu lagune, 

ki pa se spreminja tudi med dnevom. 
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NAMAKALNA POLJA 

Namakalna polja so sistem kontrolirane uporabe odpadne vode na površino zemlje, pri 

čemer s fizikalnimi, kemijskimi in biološkimi procesi skozi plasti rastline – zemlja – 

voda dosežemo načrtovano stopnjo čiščenja. Osnovne lastnosti tal, ki vplivajo na uspeh 

čiščenja odpadne vode, so odvisne od zgradbe in sestave zemlje, prepustnosti, 

infiltracije vode ter kapacitete ionske izmenjave.  

 

Pri sistemu namakalnih polj se odpadne snovi odstranjujejo fizikalno s filtracijo skozi 

zemljo, njihova koncentracija pa se spreminja z razredčevanjem z deževnico, s 

taljenjem snega ali ob stiku s podtalnico. Filtracija je omejena z zamašitvijo por zemlje 

s suspendiranimi snovmi, ki pa se mu lahko izognemo s predčiščenjem in obdobjem 

mirovanja med uporabo. 

 

Glavna procesa pri zadrževanju odpadkov v zemlji sta adsorbcija in usedanje. 

Učinkovitost zemlje pri odstranjevanju odpadnih snovi je odvisna od vrste čiščene snovi 

ter stika med raztopljeno snovjo in trdno fazo zemlje. 

Hitrost razgradnje je odvisna od vrste dejavnikov, kot so sestava in oblika odpadne vode 

ter temperatura okolja, predvsem zemlja – voda. 

 

Poznamo tri osnovne procese čiščenja z namakalnimi polji: 

 čiščenje s počasnim pronicanjem (infiltracijo) na sliki 17, 

 čiščenje s hitrim pronicanjem (infiltracijo) na sliki 18, 

 čiščenje s tokom vode preko zemlje na sliki 19 (Husić, 2015). 

 

Slika 17: shema čiščenja s počasnim pronicanjem (Kemija.net, b. l.). 
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Slika 18: Shema čiščenja s hitrim pronicanjem (Kemija.net, b. l.). 

 

 

 

Slika 19: Shema čiščenja s tokom preko zemlje (Kemija.net, b. l.). 

 

SISTEMI ČIŠČENJA Z AKTIVNIM BLATOM 

Take sisteme drugače imenujemo tudi sistemi z razpršeno biomaso, definirani pa so kot 

aerobni postopki čiščenja odpadnih voda, kateri dosegajo visoko koncentracijo 

mikroorganizmov med razgradnjo snovi v odpadni vodi. Ti mikroorganizmi, razpršeni v 

odpadni vodi, so nosilci biološkega čiščenja in pretvarjajo biorazgradljive organske 

snovi ter nekatere neorganske snovi v novo biomaso in druge neonesnažujoče končne 

produkte.  

 

Za aerobni potek procesa čiščenja je potrebna zadostna količina kisika, ki ga je potrebno 

v vodo dodajati. Voda mora biti tudi v stalnem gibanju, saj s tem omogočimo boljši 

kontakt mikroorganizmov s hrano in kisikom ter tako preprečimo, da bi se kosmi 

biomase usedli na dno, kjer bi odmrli zaradi pomanjkanja kisika. 

Glavna elementa biološke čistilne naprave z aktivnim blatom sta biološki reaktor in 

naknadni ali sekundarni usedalnik. V prvem delu se dodaja mešana biološka populacija 

in kisik, ki mora biti vnesen v dovolj finih mehurčkih in na pravem mestu. V drugem 
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delu pa se usedajo in izločajo delci v obliki blata. Tako se neusedljiva organska materija 

spremeni v usedljivo in mineralizirano ter se s tem tudi očisti odpadna voda (Žinko, 

2009). 

 

SISTEMI S PRITRJENO BIOMASO 

Sistemi s pritrjeno biomaso oziroma reaktorji s fiksnim filmom biomase so naprave, 

kjer se na trdno podlago pritrjujejo mikroorganizmi. Taka podlaga mora biti 

izpostavljena atmosferskemu vplivu zraka, nanjo pa mora dotekati komunalna odpadna 

voda, kot je prikazano na sliki 20. Z dotekanjem vode na podlago se tvori biološka 

prerast ali biofilm in ko ta plast postane tako debela, da ni več dovoda kisika do spodnje 

plasti, le-ta preide v anaerobno stanje in biofilm se začne ločevati od podlage. Na tak 

način se vzdržujejo aerobni pogoji čiščenja odpadne vode. Ločen biofilm se nato 

odstrani z usedanjem v sekundarnem usedalniku (Žinko. 2009). 

 

Slika 20: Podlaga za pritrjevanje mikroorganizmov (Kemija.net, b. l.). 

 

Taki sistemi so neobčutljivi za nihanje biokemijske in hidravlične obremenitve, 

poznamo pa več različnih izvedb sistemov, kot so precejalniki, potopniki in kombinirani 

potopniki. 

 

PRECEJALNIKI 

Odpadna voda pri precejalnikih prehaja skozi obraščeno podlago od vrha navzdol. Kot 

smo že prej omenili, so na to podlago pritrjeni mikroorganizmi, ki se hranijo z organsko 

snovjo iz odpadne vode. Mikroorganizme, ki rastejo na podlagi, imenujemo biofilm ali 

biološka prirast, vsebujejo pa aerobne bakterije na zunanji površini in anaerobne 

bakterije na notranji strani površine (Husić, 2015).  
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Precejalniki so v bistvu izboljšani talni filtri, saj zagotavljajo učinkovito in stalno 

prezračevanje v celotni globini precejalnikov Oskrba s kisikom se vrši preko naravnega 

prezračevanja s površine, biomasa pa se skladno s svojim življenjskim ciklusom 

obnavlja in po odluščenju sedimentira v sekundarnem usedalniku. 

 

POTOPNIKI 

 

Potopniki ali biodiski so narejeni tako, da imajo pomično podlago, ki jo izmenično 

potapljamo v vodo in izpostavljamo zraku. Sistem čiščenja odpadne vode z biodiski 

deluje tako, da se bakterijska združba naseli na nosilec v obliki valja z veliko površino, 

ki počasi rotira. Na tak način je del biodiska potopljen v odpadno vodo, preostali del pa 

je izpostavljen zraku. Na diskih po naravni poti zraste biofilm, ki ga sestavljajo različne 

bakterije. Vrtenje diskov pri takem sistemu čiščenja je pomembno zaradi: 

 aeracije, 

 masne izmenjave. 

Aeracija omogoča izmenično izpostavljanje biofilma zraku in vodi. Na tak način se 

mikroorganizmom dovaja kisik in ustrezna količina hraniv. 

Bistvo masne izmenjave pa je, da se tekočina, ki je oddaljena od diska, giblje proti 

njegovi površini in tik ob disku tudi prevzame njegovo krožno gibanje. Zaradi tega 

tekočina prevzame tudi radialno hitrost in sama rotacija pospeši masni prenos na 

biofilm. 

 

KOMBINIRANI POTOPNIKI 

Kombinirani potopniki ali biorotorji so po svoji zgradbi zelo podobni biodiskom, s to 

razliko, da nosilni material za mikroorganizme predstavljajo plastični nosilci, ki so 

nameščeni v rotirajoči boben in imajo zelo veliko specifično površino (preko 100 

m2/ m3).  

Postopke čiščenja odpadne vode z biorotorjem sestavljajo 3 celote v enem ohišju: 

 mehanski usedalnik, 

 biološki reakcijski prostor z rotirajočim nosilcem in 

 naknadni usedalnik z vračanjem aktivnega mulja v reakcijski prostor. 

Njihova medsebojna povezava je razvidna na sliki 21. 
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Slika 21: Postopek čiščenja z biorotorjem (Žinko, 2009). 

 

Posebnost takih naprav je, da lahko za določen tip odpadne vode izberemo ustrezno 

vrsto bakterij. Izbiramo lahko med materijami, ki imajo povišan delež pralniških voda, 

maščob, sladkorjev, mineralnih olj itd. Bakterije se dodajo v obliki biokocke, ki jo 

pritekajoča voda počasi razkraja in tako sprošča same bakterije. Žleb za odtok čiste 

vode iz dodatnega rezervoarja je opremljen s pomičnimi stenami tako, da ne more priti 

do odtoka plavajočih neraztopljenih snovi (Žinko, 2009). 

 

RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE 

Rastlinske čistilne naprave posnemajo samočistilno sposobnost narave za čiščenje 

onesnaženih voda. Čiščenje z rastlinsko čistilno napravo ne potrebuje nobene strojne in 

elektro opreme, zato je prihranek pri postavitvi, vzdrževanju in obratovanju velik. 

Shema RČN je prikazana na sliki 22 (Žinko, 2009). 

 

V splošnem so RČN razširitev namakalnih polj s tokom vode preko zemlje, kar je 

razvidno tudi na sliki 23. Tehnično so bolj dovršene, saj imajo običajno definirano 

zemljo, imenovano tudi substrat, ki jo je ob rednem vzdrževanju in primernem 

usedalniku potrebno menjati vsakih 8–10 let. RČN pa imajo tudi urejeno dno naprave 

(neprepustna folija). Namesto trave ali rastlinske stelje se uporabljajo točno definirane 

rastline, ki sicer v zimskem času propadejo, a to drastično ne pliva na učinkovitost 

delovanja RČN. Drugače pa veljajo podobne prednosti in slabosti, kot veljajo za 

namakalna polja (Husić, 2015). 

 

S sodelovanjem mikroorganizmov in močvirskih rastlin se voda tudi ob vnaprej 

načrtovani vlogi fizikalnih in kemijskih procesov očisti do zahtevanih normativov. V 

postopku čiščenja se strupene snovi razgradijo in delno vgradijo v rastline, delno pa 

ostanejo v substratu, iz katerega se lahko brez večjih stroškov tudi odstranijo. Če je 
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potrebno, se sistem RČN zaključi z akumulacijskim bazenom za večnamensko uporabo 

očiščene vode ali kot krajinski element. 

 

Slika 22: Shema rastlinske čistilne naprave (Limnos). 

 

Slika 23: prerez rastlinske čistilne naprave (Limnos). 

Osnovni procesi, ki potekajo v RČN, so: 

 adsorbcija, 

 mineralizacija, 

 aerobna razgradnja, 

 anaerobna razgradnja. 

Glavni delež pri čiščenju prispevajo aerobne in anaerobne bakterije, ki so prisotne na 

koreninah ali med koreninami rastlin. Ta delež je lahko tudi do 80 %. Ostalih 20 % pa 

predstavljajo rastline, ki vežejo mineralne in mnoge strupene snov v rastlinska tkiva. 

RČN so zelo učinkovite pri odstranjevanju usedljivih in suspendiranih delcev v 

onesnaženi vodi, a moramo biti pozorni, saj lahko ti delci zamašijo RČN in potem pride 

do površinskega toka. Zato vsaka RČN potrebuje učinkovit in redno vzdrževan 

usedalnik (Žinko, 2009). 
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4 VAROVANJE OKOLJA V ŠOLSTVU 
 

Kot smo lahko ugotovili, je na področju ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami veliko 

pomembnih dejstev, ki jih moramo poznati, da lahko sprejemamo pravilne odločitve. Že 

na začetku smo omenili, da je zelo pomembno preprečevanje nastajanja odpadkov in 

odpadnih voda, obenem pa je to tudi precej cenejša rešitev kot kasnejše reševanje težav 

onesnaženega okolja. Zato je zelo pomembno, da se ljudi informira o samih dejstvih s 

področja, ki je obravnavano v tem diplomskem delu.  

 

Prav zato bomo v nadaljevanju pregledali učni načrt v Sloveniji, da vidimo, na kakšen 

način slovensko šolstvo pripomore k preprečevanju onesnaževanja okolja, pri čemer bo 

poudarek na osnovni šoli. 

 

4.1 Pregled učnih načrtov 

 

V obdobju devetih let, kolikor naj bi trajala osnovna šola, se zvrsti kar nekaj predmetov, 

pri katerih je vsaj omenjeno varstvo okolja in področje ločevanja odpadkov ter vpliv 

odpadkov na okolje. 

 

4.1.1 Spoznavanje okolja 

 

Predmet spoznavanje okolja učenci obiskujejo od 1. do 3. razreda. Vsako leto vsebuje 

tematski sklop Okoljska vzgoja. V okviru le-tega so zadani naslednji operativni cilji. 

V prvem razredu učenci: 

 znajo opisati, kako sami in drugi vplivajo na naravo, 

 znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in hranjanju okolja ter 

k urejanju okolja, v katerem živijo. 

V drugem razredu učenci: 

 vedo, da so spremembe v okolju včasih za živali ali rastline ugodne. 

Največ pozornosti pa je temu sklopu namenjene v tretjem razredu, kjer učenci: 

 znajo utemeljiti, kako ljudje vplivajo na naravo, 

 vedo, da ob proizvodnji in v vsakdanjem življenju nastajajo odpadki, 

 znajo opisati ustrezna ravnanja z odpadki za varovanje in vzdrževanje okolja, 
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 spoznajo, kako potrošništvo vpliva na okolje in 

 poznajo glavne onesnaževalce in posledice onesnaževanja vode, zraka in tal. 

Pri predmetu spoznavanje okolja je torej kar nekaj časa namenjenega spoznavanju 

dejstev o samem varovanju okolja in učenci se v treh letih precej naučijo, saj naj bi v 

tem obdobju dosegli naslednje standarde znanja. 

Učenec: 

 ve, da moramo grajeno okolje vzdrževati in varovati naravno okolje, 

 ve, kdo skrbi za določena zemljišča in kako lahko sam prispeva k urejenemu 

videzu okolice, 

 zna ustrezno ravnati z odpadki, 

 pozna nekatere onesnaževalce voda, zraka in tal v svoji okolici (Kolar, 2011). 

4.1.2 Naravoslovje in tehnika 

 

Predmet naravoslovje in tehnika učenci obiskujejo v 4. in 5. razredu. V četrtem razredu 

se z odpadki učenci srečajo v tematskem sklopu Spreminjanje lastnosti snovi. 

Učenci znajo: 

 utemeljiti pomen ločenega zbiranja odpadkov, 

 razložiti škodljivost divjih odlagališč in vrednotiti pomen urejenih odlagališč, 

 dokazati, da se odpadki lahko uporabljajo kot surovine (organski odpadki, papir, 

plastika, kovine), 

 prepoznati nevarne odpadke, ki spadajo na posebna odlagališča (bakterije, 

zdravila, barvila idr.) 

V petem razredu se v sklopu Snovi v naravi učenci spoznajo z vodo in varovanjem 

voda. V tem sklopu se učenci naučijo: 

 razložiti pomen podtalnice kot vira pitne vode, 

 utemeljiti pomen vode za življenje in napovedati posledice omejenosti vodnih 

zalog, 

 prepoznati in opisati onesnaževalce površinskih voda in podtalnice ter pojasniti 

posledice onesnaževanja, 

 utemeljiti pomen varovanja vode (Vodopivec, Papotnik, Blagotinšek, Dimec, 

Balon, 2011). 
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4.1.3 Naravoslovje 

 

Predmet naravoslovje poteka v 6. in 7. razredu osnovne šole. Tudi ta nekaj pozornosti 

posveti problematiki onesnaževanja okolja, in sicer v 6. razredu v sklopu Gospodarjenje 

z odpadki učenci: 

 razlikujejo med komunalnimi in industrijskimi odpadki, 

 spoznajo logistiko ravannja s komunalnimi odpadki od zbiranja do njihovega 

procesiranja in odpadke opredelijo kot možne sekundarne surovine za gorivo, 

 spoznajo, kako ravnati z odpadki iz gospodinjstva, ki so okolju in zdravju 

škodljivi. 

V sedmem razredu pa je tej problematiki namenjen sklop Človek onesnažuje zrak, vodo 

in tla. Tekom tega sklopa učenci: 

 spoznajo, da se zaradi naravnih vzrokov (npr. poplave, vulkani) in človekovih 

dejavnosti lahko v vodi in v zraku ter tleh poveča vsebnost snovi 

(onesnaževalcev), ki škodljivo vplivajo na organizme in s tem rušijo naravno 

ravnovesje, 

 spoznajo glavne vzroke onesnaženja, ključne onesnaževalce, posledice 

njihovega delovanja na organizme in okolje ter načine in ukrepe za 

zmanjševanje ter preprečevanje onesnaževanja, 

 spoznajo vzroke za povečanje emisij plinov in s tem povezanim prekomernim 

segrevanjem ozračja, ki se odraža na spreminjanju podnebja in na kopenskih in 

vodnih ekosistemih (Skvarč in Glažar, 2011). 

4.1.4 Gospodinjstvo 

 

Gospodinjstvo je predmet, ki poteka v 5. in 6. razredu osnovne šole. V učnem načrtu so 

zapisana tudi načela, ki jih je potrebno upoštevati pri uresničevanju splošnih ciljev tega 

predmeta. Vseh načel je sedem, a za naše področje je najpomembnejše načelo 

ekološkosti, ki se ga uresničuje z razvijanjem odgovornosti za vzdrževanje in ohranjanje 

človekovega bližnjega in daljnega okolja ter z razvijanjem odgovornosti do osnovnih 

prostih dobrin: vode, zraka in zemlje. 

Operativni cilji, ki so tesno povezani s tematiko odpadkov, se pojavijo predvsem v 

šestem razredu, kjer učenci: 

 razmišljajo o pravilnem ravnanju z odpadki, 
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 spoznajo pravilno ravnanje z odpadki, 

 poznajo razloge za onesnaženost v okolju, 

 poznajo ekološko čiščenje, 

 se učijo o vplivih porabe na okolje in analizirajo možnosti in načine, s katerimi 

bi lahko sami prispevali k izboljšanju okolja – razvijajo prijazen vzorec 

obnašanja do okolja (Simčič in Koch, 2011). 

V samem učnem načrtu za ta predmet so predlagane tudi aktivnosti za posamezne 

tematske sklope in v sklopu Ekološka poraba je kar nekaj dejavnosti, ki so smiselne za 

spoznavanje problematike vpliva odpadkov na okolje. Učenci naj bi ločevali odpadke, 

zbirali informacije o plastiki, predlagan je tudi obisk obrata za recikliranje. Na področju 

recikliranja je predlagano tudi recikliranje papirja, izdelava igrač in drugih orodij iz 

odpadkov, izdelovanje komposta iz organskih snovi ter obisk občinskega odpada, pri 

katerem je vključen tudi pogovor z odgovornimi osebami (Simčič in Koch, 2011). 

  

Vse te aktivnosti so zelo smiselne, saj se na tak način učenci tudi v živo srečajo z 

dejstvi, ki so jim navadno predstavljena le v teoriji, vemo pa, da je realna situacija 

velikokrat precej bolj šokantna, kot si jo predstavljamo v teoriji, kar pomeni, da bodo 

učenci zagotovo več odnesli od same aktivnosti, kot pa le od poslušanja terorije. 

 

4.1.5 Tehnika in tehnologija 

 

Predmet tehnika in tehnologija poteka v šestem, sedmem in osmem razredu. V tem 

obdobju se učenci seznanjajo z različnimi gradivi, spoznajo pa se tudi z vlogo 

posameznih gradiv v okolju. 

 

V šestem razredu učenci znajo utemeljiti pomen ekološko neoporečne proizvodnje 

papirja. 

V sedmem razredu znajo pojasniti vpliv proizvodnje in uporabe umetnih snovi na 

okolje, podobno tudi v osmem razredu znajo pojasniti vpliv proizvodnje kovinskih 

predmetov in njihove uporabe na okolje, razložijo pa tudi pomen recikliranja (Fakin, 

2011). 
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Če povzamemo, je v osnovni šoli kar nekaj predmetov, ki se bodisi le bežno bodisi kar 

precej podrobno ukvarjajo s problematiko ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami. Na 

tem mestu bi se lahko vprašali, kaj je potem razlog, da preprečevanje nastajanja 

odpadkov in onesnaževanja okolja ni tako učinkovito, kot bi si želeli, saj imamo namreč 

dovolj teoretične podlage, ki bi morala prispevati k večji ekološki osveščenosti, že v 

osnovni šoli.  

 

4.2 Dobre prakse  

 

Morda je razlog, da teorija ekološke osveščenosti ne prehaja v izvedbo, premalo 

praktičnih aktivnosti. Zato si bomo pogledali, kakšne so dobre prakse glede ravananja z 

odpadki in odpadnimi vodami pri nas in v tujini. 

 

4.2.1 Ekošola 

 

Tako v Sloveniji kot v tujih državah je uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in 

izobraževanja, ki je namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem 

razvoju med otroki, učenci in dijaki. To je program Ekošola, ki deluje skozi vzgojni in 

izobraževalni program ter z aktivnim udejstvovanjem v lokalni skupnosti in širše.  

 

V program Ekošola so pri nas vključene vzgojne in izobraževalne ustanove, kot so vrtci, 

osnovne in srednje šole, centri šolskih in obšolskih dejavnosti ter dijaški domovi. V sam 

program se lahko vključi ustanova kot celota, torej vzgojitelji, učitelji, učenci, vodstvo 

šole, svet šole, svet staršev in predstavniki lokalnih oblasti. 

 

Sam program Ekošola je šola za življenje, saj se moramo zavedati, da bodo otroci, 

učenci in dijaki v bodoče vplivali ter sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh 

našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje 

trajnostnega razvoja in vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo vzorce 

ravnanja.  

Temeljna načela delovanja programa Ekošola so: 

 skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter 

skrb za okolje in naravo, 
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 okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v 

izobraževalnem programu, 

 naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti, 

 vrednostni cilji so sestavni del življenja šole, 

 dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma 

projektov, 

 vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in 

odločevalci, 

 prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta (Ekošola, 

b. l.). 

Cilji delovanja programa Ekošola so: 

 uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost, 

 spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej, 

 učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija) 

 povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi, 

 razvijati pozitivne medsebojne odnose 

 sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine, 

 vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju, 

 povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše (Ekošola, b. l.). 

 

V Sloveniji število vzgojnih in izobraževalnih ustanov v programu Ekošola narašča in 

po zadnjih podatkih naj bi bilo v program vključenih 712 ustanov, kar prestavlja 35 % 

vseh šol in vrtcev v Sloveniji. To pomeni, da je bilo v sklopu okoljskih projektov v 

sistem okoljske vzgoje vključenih več kot 132.000 slovenskih otrok in šolarjev, zraven 

pa še 15.950 vzgojiteljev ter učiteljev. Če pogledamo širše, je bilo ob koncu šolskega 

leta 2014/15 v mednarodnem merilu v program vključenih preko 45.000 ustanov, od 

katerij jih je več kot 16.000 pridobilo tudi znak zelena zastava, kar pomeni, da so 

uspešno opravili vseh 7 korakov za ekošolo. Po zadnjih podatkih je v sklopu programa v 

svetovnem merilu sodelovalo več kot 20 milijonov otrok in skoraj milijon učiteljev, na 

tak način pa je bilo v sistem okoljskega izobraževanja vključenih tudi več kot 6.000 

lokalnih skupnosti (Cerar in Kovač, 2015). 
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Slika 24: Ekošole v Sloveniji, 1996–2016 (Cerar in Kovač, 2015). 

 

 

 

Slika 25: Število Ekošol v Sloveniji in izbranih državah EU, 1997–2012 (Cerar in Kovač, 2015). 

 

4.2.2 Ekologi brez meja 

 

Ekologi brez meja je društvo, ki se ukvarja z odpadki in ozaveščanjem o pravilnem 

ravnanju z njimi preko različnih predavanj, delavnic, filmov … Šolam za potrebe 

izobraževanj ponujajo filme, ki na zanimiv, slikovit in včasih tudi pretresljiv način 

prikažejo to, o čemer pogosto govorimo, a si morda ne znamo predstavljati. 

 

Izvajajo tudi dvourne delavnice na temo varovanja in ohranjanja planeta. Le-te so 

primerne za dneve ekologije, dneve dejavnosti, popestritev učnega programa in izbirnih 

predmetov. Znanje se trudijo prenašati na zanimiv interaktiven način, otroke 

vzpodbujajo k razmišljanju in iskanju rešitev. 
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Ekologi brez meja pripravljajo tudi predavanja, ki zajemajo vsa področja odpadkov, 

predstavljajo pereče probleme, ki se pojavljajo, in možne rešitve. Takšna predavanja so 

primerna tako za osnovne in srednje šole kot tudi za zaposlene na vseh vgojno-

izobraževalnih ustanovah. 

 

Organizirajo tudi čistilne akcije Očistimo Slovenijo, ki so ene izmed najbolj 

promoviranih in najbolje udeleženih čistilnih akcij pri nas (Ekologi brez meja, b. l.). 

 

4.2.3 Interaktivne igre 
 

Ker smo v dobi računalnikov, je smotrno razmišljati o osveščanju otrok in učencev tudi 

s pomočjo interaktivnih pripomočkov. Za nižje razrede so prav gotovo privlačne 

interaktivne igre, s pomočjo katerih učenci lahko med seboj tekmujejo in seveda 

preizkusijo svoje znanje o ločevanju odpadkov. 

 

Ena od spletnih strani, ki je uporabna predvsem za osveščanje nižjih razredov, je Grini. 

Na tej spletni strani se lahko učenci preizkusijo v sedmih različnih interaktivnih igrah in 

tako preverijo svoje znanje o ločevanju odpadkov (Grini, b. l.).  

 

Interaktivne igre so zagotovo področje, ki se ga v današnjem času mora izkoristiti, saj 

nas tehnologija spremlja že skoraj čisto na vsakem koraku. 

 

4.2.4 Ekskurzije 

 

Na spletu se da zaslediti mnogo podatkov o ekskurzijah posameznih šol. Pri tem šole 

hodijo na oglede čistilnih naprav, predelovalnice odpadkov … Take ekskurzije so 

smiselne, saj se učenci tako v živo spoznajo z dejstvi, ki jih prej srečajo le v teoriji. 

 

 

4.2.5 Projekti 

 

Na različnih šolah izvajajo razne projekte. Eden od takih projektov je že prej omenjeni 

program Ekošola. Še en program, mogoče malo manj poznan, ki je namenjen predvsem 

predšolski populaciji, je Zeleni nahrbtnik. Program je namenjen vgoji predšolski otrok v 
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prizadevanju za čisto okolje, v katerem otrok živi. Zeleni nahrbtnik potuje od vrtca do 

vrtca. Otroci v vrtcih nato s pomočjo vzgojiteljev rešujejo okoljevarstvene naloge in 

iščejo rešitve posameznih okoljevarstvenih problemov (Mestna Zveza Prijateljev 

Mladine, b. l.).  

 

V tujini je zelo podobna situacija kot pri nas; šole imajo namreč sorodne programe, kot 

je program Ekošola, izvajajo pa tudi različne projekte in akcije na področju ravnanja z 

odpadki. 

 

Tako v Sloveniji kot tudi v tujini potekajo znanstveni projekti učencev in zasledimo 

lahko več različnih primerov projektov, pri katerih se učenci ukvarjajo z odpadno vodo. 

Primer so učenci iz Indije, ki so izdelali svoj model čistilne naprave, narejen iz štirih 

faz, preko katerih se voda očisti do te mere, da jo potem lahko ponovno izpustimo v 

naravna vodna telesa (Vinayak, 2015).  
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5 DISKUSIJA 
 

V diskusiji bomo poskusili ugotoviti, ali smo tekom diplomskega dela dosegli cilje, ki 

smo si jih zadali v začetku, in predstavili, na kakšen način so cilji doseženi. 

 

C 1: Opisati vrste odpadkov in njihov vpliv na okolje. 

Prvi del cilja je dosežen v podpoglavju 2.2, kjer smo odpadke razdelili v 16 skupin. 

Vsako skupino smo tudi natančno opredelili in določili, katere odpadke uvrščamo vanjo. 

Drug del cilja, torej opis vpliva odpadkov na okolje, pa je predstavljen kar v celotnem 

drugem poglavju. Najprej smo se ga dotaknili v podpoglavju 2.1, kjer je čisto na koncu 

zapisano vsem poznano dejstvo, da odpadki onesnažujejo okolje, v katerem živimo. V 

podpoglavju 2.2 je vpliv odpadkov nakazan posredno z opisom posameznih vrst 

odpadkov, kjer lahko sklepamo, na kakšen način posamezne vrste odpadkov vplivajo na 

okolje. Drugemu delu cilja pa je namenjeno tudi podpoglavje 2.3, ki s predstavitvijo 

različnih strategij ravnanja z odpadki opiše vpliv posamezne strategije na okolje. Drugi 

del cilja je obravnavan tudi v podpoglavju 2.4, ki je namenjeno prav tematiki vpliva 

odpadkov na okolje. Tu je na kratko predstavljeno, na kakšne načine odpadki vplivajo 

na okolje, tako posredno kot tudi neposredno. 

 

C 2: Predstaviti strategije ravnanja z odpadki. 

Drugi cilj smo dosegli v podpoglavju 2.2, kjer so bolj podrobno predstavljene strategije 

ravnanj z odpadki. Opisani so trije modeli, ki prikazujejo hierarhijo ravnanja z odpadki, 

in vsi trije modeli so med seboj povezani. Ugotovili smo, da je zelo pomembno, da na 

prvem mestu preprečujemo nastajanje odpadkov in da čim več odpadnega materiala 

ponovno uporabimo ali recikliramo ter na tak način zmanjšamo količino odpadkov, ki 

potem dejansko potujejo na odpade in negativno vplivajo na okolje, v katerem bivamo 

mi in vsa ostala živa bitja. 

 

C 3: Opisati problematiko odpadnih voda. 

Tudi ta cilj smo dosegli, in sicer v tretjem poglavju. V njem so namreč obravnavane 

odpadne vode in njihov vpliv na okolje. V podpoglavju 3.1 so najprej definirane vode in 

v obrazložitvi, kaj sploh so odpadne vode, lahko hitro spoznamo glavno problematiko 

le-teh. Ugotovili smo namreč, da odpadne vode v večini primerov nikakor niso 

primerne za odtekanje v naravna vodna telesa in ponovno uporabo, če pred tem niso 
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prečiščene. Spoznali smo, da je narava sicer sposobna očistiti precej umazanije, da pa je 

človek tisti ključni dejavnik, ki onesnaženje povečuje do te mere, da narava ni več 

sposobna sama očistiti voda. Odpadne vode smo tekom poglavja razdelili v tri glavne 

skupine in pokazali, kaj so glavne lastnosti posameznih vrst odpadnih voda. Ugotovili 

smo tudi, da je v Sloveniji še vedno prisoten problem z neurejenimi kanalizacijskimi 

sistemi, ki ga bo v bodoče prav gotovo potrebno odpraviti. V podpoglavju 3.2 pa smo 

opredelili, čemu sploh zbiramo, odvajamo in čistimo odpadne vode, ter tudi na tak način 

posredno predstavili vprašanje odpadnih voda. Same problematike smo se dotaknili tudi 

v podpoglavju 3.3, kjer je omenjena še ena težava odpadnih voda, in sicer je to pojav, 

imenovan evtrofikacija. Njegov nastanek je v omenjenem poglavju tudi opisan in tako 

smo predstavili še en problem odpadnih voda, ki je prisoten v naravi. 

 

C 4: Predstaviti strategije čiščenja posameznih vrst voda. 

Četrti cilj smo dosegli v podpoglavju 3.4, in sicer smo že takoj na začetku čiščenje 

odpadnih voda razdelili na 5 glavnih stopenj, ki so potrebne, da dosežemo stanje vode, 

ki je primerno za izpust v naravna vodna telesa. Podrobno smo tudi opisali posamezne 

korake in na tak način izvedeli, čemu je potrebna vsaka stopnja, ki smo jo opredelili na 

začetku posameznega poglavja. Bolj podrobno smo si pogledali tudi strategijo 

biološkega čiščenja odpadnih voda, ki je lahko zelo zanimiva tudi za obravnavo v 

osnovnih šolah. Predstavljene so tudi rastlinske čistilne naprave, ki so še posebej 

zanimive, saj za svoje delovanje ne potrebujejo nobene strojne in elektro opreme, ker 

posnemajo naravno čiščenje, ki poteka v namakalnih poljih. 

 

C 5: Ugotoviti, kje in kako se v učnem načrtu za osnovno šolo pojavijo 

teme/vsebine, povezane z ravnanjem z odpadki. 

Peti cilj smo dosegli v prvi polovici četrtega poglavja, kjer smo podali ugotovitve, ki 

smo jih zbrali s pregledom učnih načrtov. Ugotovili smo, da se tematikam oz. vsebinam, 

povezanim z ravnanjem z odpadki, v devetih letih šolanja bolj podrobno posveti 5 

predmetov, in sicer je to v prvi triadi predmet spoznavanje okolja, v drugi in tretji triadi 

pa naravoslovje in tehnika, naravoslovje, gospodinjstvo ter tehnika in tehnologija. Če 

povzamemo, smo spoznali, da je torej tematiki, povezani z ravnanjem z odpadki, 

namenjene kar precej pozornosti. 
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C 6: Predstaviti dobre prakse ravnanja z odpadnimi vodami pri nas in v tujini. 

Zadnji cilj pa je bil le delno dosežen. Namreč ob pregledu literature, spletnih virov … 

smo ugotovili, da se dobre prakse, ki jih izvajajo v osnovnih šolah, dotikajo predvsem 

ravnanja z odpadki, precej manj pozornosti pa je namenjene ravnanju z odpadnimi 

vodami. Obstaja namreč veliko dobrih praks na področju ravnanja z odpadki, kot so 

raznorazna tekmovanja, interaktivne igre, čistilne akcije, različni programi, v katere se 

vključujejo šole, in še več podobnih primerov, ki so predstavljeni v poglavju 4. Ob 

pregledu virov smo namreč zasledili le nekaj samostojnih projektov, ki so jih učenci 

izvedli na področju ravnanja z odpadnimi vodami. Tu imamo v mislih predvsem 

izdelavo lastnih modelov, ki so primerni za uporabo na področju čiščenja odpadnih 

voda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

6 ZAKLJUČEK 

 

V diplomski nalogi smo predstavili ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami, kar je 

tema, ki se tiče vseh nas, ki bivamo na Zemlji. Tematika ravnanja z odpadki in 

odpadnimi vodami je namreč vedno bolj pogosto obravnavana in pri pisanju diplomske 

naloge smo ugotovili, da je to tudi tema, o kateri je že veliko napisanega. Zelo 

pomembno je, da poznamo strategije ravnanja z odpadki in da se zavedamo, kako 

pomembno je preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov, seveda pa moramo 

pri tem najprej poznati posamezne vrste odpadkov, da vemo, kako z njimi sploh ravnati. 

Podobno lahko rečemo za področje odpadnih voda, ki so zelo tesno povezane s 

problematiko ravnanja z odpadki. Toda, kje se sploh lahko naučimo takih stvari?  

 

Odpadki zagotovo niso najbolj priljubljena snov, o kateri bi si posameznik želel čim več 

izvedeti, pa čeprav ne bi bilo slabo, če bi lahko to nekako realizirali. Tako odpadki kot 

tudi odpadne vode so tema, o kateri velikokrat slišimo, a jo prevečkrat tudi najraje kar 

preslišimo. Obravnavanje te tematike v osnovni šoli je zagotovo pametna ideja in kot 

smo ugotovili, je prav obravnavi ravnanja z odpadki namenjene kar nekaj pozornosti. 

Programi in dejavnosti, ki spodbujajo k pravilnemu ravnanju z odpadki, so v današnjih 

časih, ko se dogajajo vse podnebne spremembe in je onesnaženje okolja prisotno na 

vsakem koraku, še kako dobrodošli in kot smo ugotovili, so tudi kar v precejšnji meri 

prisotni v praksi, če se seveda osredotočimo na naše osnovno šolstvo. Velikokrat pa 

lahko opazimo, da vse dejavnosti in programi nimajo kakšnega velikega učinka, zato se 

je smiselno vprašati, na kakšen način bi še lahko povečali osveščenost glede ravnanja z 

odpadki. Zagotovo bi v prakso lahko vnesli še več dejavnosti na to temo, saj vsi vemo, 

da se iz praktičnih izkušenj največkrat veliko več naučimo kot pa s prebiranjem 

literature. Torej bi bilo pametno razmisliti o dodatnih dejavnostih, posebno o boljšem 

koriščenju tehnologije, ki nas obdaja. Morda bi bilo smiselno več uporabljati različne 

interaktivne igre, kvize ipd., čeprav moramo paziti, da zraven še vedno vključimo tudi 

realno izkušnjo. Mogoče bi bilo v šolstvo pametno uvesti kakšen dodaten krožek ali 

izbirni predmet s to problematiko, prav tako pa tudi tehniški dnevi na to tematiko, ki so 

sicer do neke mere že prisotni, zagotovo ne bi bili brca v prazno. 
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Pri pregledu učnih načrtov smo ugotovili tudi, da je ravnanje z odpadnimi vodami 

gotovo ena od tem, ki bi ji veljalo nameniti nekaj več pozornosti. Vprašanje je le, na 

kakšen način bi to lahko storili. Pomagali bi si lahko s tehnologijo, kjer bi se dalo 

narediti marsikaj. Po drugi strani pa bi veljalo razmisliti še v drugi smeri. Učenci se tudi 

v osnovni šoli srečujejo z odpadno vodo, če že ne drugače, ko si umijejo roke pred 

malico. Gotovo bi bilo tehtno razmisliti o modelu za čiščenje odpadnih voda, ki bi bil 

primeren za izdelavo v osnovni šoli, saj lahko iz izkušenj povemo, da so otroci veliko 

bolj motivirani, če lahko naredijo izdelek, ki ima nek namen. Tako bi pridobili na več 

straneh, saj bi pridobili motivirane učence, zanimiv in uporaben izdelek, hkrati pa bi 

učence tudi osveščali o samem ravnanju z odpadnimi vodami, ki mu je po pregledu 

učnih načrtov namenjene premalo pozornosti. V kateri predmet pa bi bilo smiselno 

vpeljati več te snovi? Zagotovo je tehnika in tehnologija eden od predmetov, kjer bi 

lahko bilo namenjene več pozornosti odpadkom in odpadnim vodam, saj je, kot smo že 

povedali na začetku diplomskega dela, razvoj sodobne tehnologije, ki je obravnavan 

tudi pri TiT, tesno povezan s problemom onesnaževanja okolja. Samo diplomsko delo 

vsebuje dovolj informacij za razvoj novega učnega modela, predvsem na področju 

obravnave odpadnih voda. Smiselno bi bilo torej vpeljati nov sklop snovi, ki bi bil 

posvečen prav tej tematiki. Učenci bi se tekom sklopa pobližje spoznali s problematiko 

ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, na koncu pa bi izdelali tudi izdelek, povezan s 

to snovjo. Na tem mestu bi bilo dobro razviti model čistilne naprave, ki bi bil primeren 

za izdelavo v osnovni šoli in s pomočjo katerega bi učenci lažje in bolj učinkovito 

razumeli samo problematiko čiščenja odpadnih voda. 
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