
Spoštovani.

Javno podjetje Nigrad, d. o. o. kot upravljavec javne kanalizacije seznanja vse uporabnike, da je 
kanalizacija namenjena izključno odvajanju odpadne komunalne vode. Pri tem ne prevzema odgo-
vornosti za morebitne neželene stranske učinke javnega kanalizacijskega sistema, ki so posledica 
njegove nepravilne uporabe.

NEPRIJETEN VONJ
Neprijeten vonj je mešanica vonjav, običajnih v gospodinjskih odplakah, in lahko nastane zaradi t. i. 
žepov ali zastane vode ter s tem gnitja in trohnenja organskih snovi v kanalih. Večina snovi z vonjem 
je organskega izvora. Neprijeten vonj se pojavi kot posledica biokemične reakcije pri mikrobiološki 
presnovi beljakovin maščob in ogljikovih hidratov. 

Prav tako se lahko pojavi pri čisto kemičnih reakcijah, če pride do spremembe PH-vrednosti, in sicer lah-
ko iz sulfida in amonija, ki se nahajata v odpadni vodi, nastane plin H₂S (žveplovodik) ali NH (amonijak). 

Včasih se zgodi, da občani zaznate neprijeten vonj po olju, ki pa je lahko posledica izvajanja asfaltira-
nja v bližini vaših objektov. Kljub temu priporočamo, da nas o neprijetnem vonju obvestite in bomo 
zadevo preverili na terenu v najkrajšem možnem času.

 
ČIŠČENJE SISTEMA KANALIZACIJE – MOŽNOST POVRATNEGA UDARA
Če v vaši straniščni instalaciji ni oddušnika, je izvedba pomanjkljiva in lahko privede do povratnega 
udara zraka ali vode pri čiščenju celotnega sistema. 

Izvajalec javne službe odvajanja odpadne vode pri opravljanju rednega in preventivnega vzdrževanja 
(čiščenja sistema javne kanalizacije) ne prevzema odgovornosti za posledice, ki izhajajo iz pomanj-
kljive izvedbe odduševanja – morebitni povratni udar zaradi spremembe pritiska v ceveh. Vsak upo-
rabnik javnega kanalizacijskega sistema naj zavaruje svoj kanalizacijski priključek tako, da prepreči 
morebitni vtok iz javne kanalizacije.

Majhne nepravilnosti pri uporabi  
javne kanalizacije vam  

lahko povzročijo velike težave
Ravnajmo odgovorno

 



STRANIŠČNA ŠKOLJKA  
NI KOŠ ZA SMETI
 
 
V straniščni školjki in nato kanalizaciji še vedno konča veliko odpadkov, ki tja nikakor ne spadajo. 
Kanalizacija namreč ni sistem vodov za odvajanje spodaj navedenih odpadkov, saj lahko ta škodljiva 
praksa privede do nepravilnega delovanja ali celo poškodb tako notranjega kot zunanjega kanalizacij-
skega sistema. Tako vas želimo spodbuditi k odgovornemu ravnanju z odpadki in vam v nadaljevanju 
predstavljamo najpogostejše skupine odpadkov, ki končajo v kanalizaciji, čeprav bi morali v ustreznih 
posodah za odpadke.

 
Zaščitne maske, rokavice, plenice, damski vložki, vatirane paličice, čistilne blazinice → črna posoda 
za komunalne odpadke 

Zdravila → lekarna ali zbirni center

Čajne vrečke, kavna usedlina, ostanki hrane → rjava posoda za biološke odpadke ali kompost

Žvečilni gumiji, cigaretni ogorki, pesek iz mačjih stranišč → črna posoda za komunalne odpadke

Barve, olja, laki, razredčila → zabojnik za zbiranje nevarnih snovi ali zbirni center 
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*Odpadke, živalske stranske proizvode in silažni sok je po Uredbi o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) prepovedano izpuščati v javno 
kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode oz. rezati, drobiti, mleti ali 

redčiti z namenom, da se z odpadno vodo ali mešanico odpadnih voda od-
vajajo v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode. Za kršitelje 
je predvidena globa v višini do 1.000 EUR.

 


