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PRAVILNA RABA KANALIZACIJE 

 
 

OSNOVNO PRAVILO: fekalna kanalizacija je namenjena izključno  
                                    odvajanju komunalne odpadne vode.  
 
  

Vzrok za zamašitev so vedno isti – neustrezna raba kanalizacije ! 
 
 
KAJ POVZROČA ZAMAŠITVE 

Vzroki zamašitev odtočnih cevi so razne krpice in robčki za osebno nego in nego dojenčka, kozmetični robčki 
ipd. so namreč narejeni iz materiala, ki se ne raztrga in ne razpade v vodi. Hkrati se robčki lepijo na stene 
kanalizacijskih cevi, delajo se skupki, kar povzroča zamašitve. Le to velja tudi za robčke, četudi na embalaži 
piše, da so razgradljivi. 
Logično je, da ti odpadki sodijo v zabojnik za mešane odpadke in ne v kanalizacijo. Iz kanalizacije smo 
potegnili že brisače, zataknila se je zobna ščetka, krtačka za čiščenje nohtov in rok in podobno, kondome, 
ženske hlačne nogavice, najlonske vrečke, ...  

Prav tako v kanalizacijo ne sodijo ostanki maščob (mast, olja za pečenje), saj ko se ohladijo se prilepijo na 
steno kanalizacijske cevi, preseki cevi se zmanjšajo in nekega dne se odtok zamaši.  
 
OSTANKI HRANE V KANALIZACIJI 

V kanalizacijo ne sodijo niti ostanki hrane, olupki sadja. Razlog so predvsem podgane. Več kot je hrane v 
kanalizaciji, hitreje se razmnožujejo. Ti glodavci, o katerih vsi govorimo z odporom, so zelo prilagodljivi in 
pametni. Zadržujejo se v stranskih rovih, kjer ni dosti vode, še posebej, če imajo v bližini na razpolago dovolj 
hrane. Nauk te zgodbe je, da ostanki hrane sodijo v posodo za biološke odpadke, oziroma na kompostnik. 
 

Poudariti želimo, da je kanalizacija namenjena izključno odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode.  
V KANALIZACIJO JE STROGO PREPOVEDANO ODLAGATI: 

 
 ostanke za osebno higieno (higienskih vložkov, robčkov, britvic); 
 maščobe in odpadna olja, gospodinjske odpadke in ostanke hrane;  

 uporabljen sanitetni material, kužne snovi, zdravila; 

 strupene snovi in snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske mešanice; 
 jedke snovi (kisline, alkalije in soli); 

 barve, lake in naftne derivate; 

 pepel, kosti, rastlinske ostanke, ostankov kolin, tekstil, perje, dlako, steklo, žagovino, plastiko, 

gradbeni odpadki (kosi ometa, betona, pesek, les,…) in druge predmete. 


