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Skrbimo, da pijemo čisto pitno vodo in da čisto
vodo vračamo naravi.
Za vodo je na območju občin Celje, Štore, Dobrna in Vojnik dobro poskrbljeno.
Skrb za kakovostno pitno vodo
Podatki rednih notranjih in zunanjih monitoringov kažejo, da je pitna voda fizikalno-kemijsko
in mikrobiološko ustrezna. Poleg tega pa v
vodovodnih sistemih, s katerimi upravljamo v
javnem podjetju Vodovod-kanalizacija, zagotavljamo zadostne količine in tudi v prihodnje
ne predvidevamo kakršnihkoli težav pri oskrbi.

Skrb za odpadno vodo
Poleg tega, da skrbimo za uživanje čiste pitne
vode, skrbimo tudi za to, da vračamo naravi
čisto vodo. V javno kanalizacijo Mestne občine
Celja že danes odvaja odpadno vodo približno
90 % vseh prebivalcev, kar je visok odstotek
tudi za Evropo. Za celotno območje občin Dobrna, Vojnik, Štore in Mestne občine Celje pa
velja podatek, da odvaja odpadno vodo v kanalizacijsko omrežje približno 75 % vseh prebivalcev. Preostali prebivalci čistijo odpadno vodo
v malih čistilnih napravah ali pretočnih greznicah. To pomeni, da večino odpadne vode vračamo naravi mehansko in biološko prečiščeno in v skladu z evropskimi standardi.

Potrebno je še poudariti, da mejne vrednosti
za izpust v vodotok nikoli niso bile presežene. S tem izpolnjujemo osnovno ekološko načelo, da za sabo očistimo onesnaženje, ki smo
ga povzročili. Poleg tega tudi končni produkt
čiščenja odpadne vode – dehidrirano blato
– uporabimo kot gorivo v Toplarni Celje za
soproizvodnjo električne in toplotne energije.
Večino odpadne vode vračamo naravi mehansko in biološko prečiščeno in v skladu z evropskimi standardi.
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Čistilna naprava Dobrna
Vodarna Frankolovo bo omogočila nemoteno oskrbo s
pitno vodo tudi v času daljših deževnih obdobij.

Vodarna Frankolovo
Med zadnjimi večjimi investicijami v zagotavljanje kakovostne oskrbe s
pitno vodo je Vodarna Frankolovo. Vodarna z ultrafiltracijo bo omogočila nemoteno oskrbo s pitno vodo iz dveh vrtin Toplice tudi v času povišane motnosti. Tako bomo zagotovili nemoteno oskrbo vodovodnega
sistema Celje tudi v času daljših deževnih obdobij. Vodarna je v poskusnem obratovanju.

Čistilna naprava Dobrna
Vodovod-kanalizacija ima v upravljanju 5 čistilnih naprav: ČN Celje, ČN
Škofja vas, ČN Dobrna, ČN Nova Cerkev in ČN Opoka.
Med zadnjimi obnovljenimi je bila ČN Dobrna, ki je začela z obratovanjem v letu 2010, obnovljena pa je za obremenitev 4.000 PE. Locirana
je na levem bregu potoka Dobrnice in je namenjena čiščenju mešanih
odpadnih voda iz javne kanalizacije Dobrne. Očiščena voda se izliva v
potok Dobrnico, blato pa se odvaža na dehidracijo na ČN Celje.

