Vodni vir za mesto Ljubljana in okolico je podzemna
voda 1 peπËeno-prodnih vodonosnikov Ljubljanskega
polja in Ljubljanskega barja. »rpamo jo v petih vodarnah
2 : KleËe, Hrastje, ©entvid, Jarπki prod in Brest, in sicer
iz vodnjakov, globokih od 30 do 100 metrov. Pitna
voda v Ljubljani priteËe po vodovodnem omreæju 3
do uporabnikov iz naravnega okolja, brez tehniËnih
postopkov priprave vode in neklorirana. Preseæke
naËrpane vode Ërpamo 4 v zbiralnike - vodohrane 5 .
Ti so nameπËeni na poboËjih, ki obdajajo mesto.
Jarški prod
Sa
v

©entvid
KleËe

Na poti do uporabnikov se vodovodno omreæje πiri in
razveja. Vodovodno omrežje velikih premerov se pri
uporabnikih 6 zoži na dimenzije hišnega vodovodnega
omrežja 7 . Pitna voda postane po uporabi odpadna voda
8 , ki odteËe po kanalizacijskem omreæju 9 . Iz veËjega dela
mesta se odpadne vode stekajo 10 v Centralno Ëistilno
napravo Ljubljana 11 . OËiπËeno odpadno vodo odvedemo
v reko Ljubljanico tik pred njenim izlivom v Savo 12 .f

a

Hrastje

Ljubljana

Brest

JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

Pot pitne in odpadne vode v Ljubljani in okolici:

(01) 580 81 00

Zanimivosti JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., v πtevilkah

voka@vo-ka.si

dolžina vodovodnega omrežja:

1.150 km

dolžina kanalizacijskega omrežja:

1.100 km

letna koliËina naËrpane vode:
dnevna koliËina porabljene vode:

okrog 35 milijonov m³
od 150 do 250 litrov
na prebivalca

št. Ëistilnih naprav s pripadajoËimi kanalizacijskimi sistemi:

14
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www.vo-ka.si
Izdajatelj: JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Zasnova in besedilo: dr. Brigita Jamnik (JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.), Greta Grabar
(JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.), mag. Mojca Drevenπek (Pristop Consensus)
Ilustracija: Aleksander JankoviË PotoËnik
Oblikovanje in produkcija: Pristop
GrafiËna obdelava in tisk: »ukGraf
Naklada: 2.000
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Pot pitne in odpadne
vode v Ljubljani
Od vodnega vira do iztoka v Ljubljanico

Pitna in odpadna voda v Ljubljani: od kod priteËe, kam odteËe?
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1 Podzemna voda
2 Vodarna
3 Vodovodno omreæje

4 PreËrpalnica
5 Vodohran
6 Vodovodni prikljuËek

7 Pitna voda pri uporabnikih
8 Kanalizacijski prikljuËek
9 Kanalizacijsko omrežje

10 Kanalizacijski zbiralnik
11 C»N Ljubljana
12 Iztok v odvodnik

Elektronsko razliËico ilustracije in razlago k legendi
najdete tudi na spletnih straneh www.vo-ka.si.

Vodni vir za mesto Ljubljana in okolico je podzemna
voda 1 peπËeno-prodnih vodonosnikov Ljubljanskega
polja in Ljubljanskega barja. »rpamo jo v petih vodarnah
2 : KleËe, Hrastje, ©entvid, Jarπki prod in Brest, in sicer
iz vodnjakov, globokih od 30 do 100 metrov. Pitna
voda v Ljubljani priteËe po vodovodnem omreæju 3
do uporabnikov iz naravnega okolja, brez tehniËnih
postopkov priprave vode in neklorirana. Preseæke
naËrpane vode Ërpamo 4 v zbiralnike - vodohrane 5 .
Ti so nameπËeni na poboËjih, ki obdajajo mesto.
Jarški prod
Sa
v

©entvid
KleËe

Na poti do uporabnikov se vodovodno omreæje πiri in
razveja. Vodovodno omrežje velikih premerov se pri
uporabnikih 6 zoži na dimenzije hišnega vodovodnega
omrežja 7 . Pitna voda postane po uporabi odpadna voda
8 , ki odteËe po kanalizacijskem omreæju 9 . Iz veËjega dela
mesta se odpadne vode stekajo 10 v Centralno Ëistilno
napravo Ljubljana 11 . OËiπËeno odpadno vodo odvedemo
v reko Ljubljanico tik pred njenim izlivom v Savo 12 .f

a

Hrastje

Ljubljana

Brest

JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

Pot pitne in odpadne vode v Ljubljani in okolici:

(01) 580 81 00

Zanimivosti JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., v πtevilkah

voka@vo-ka.si

dolžina vodovodnega omrežja:

1.150 km

dolžina kanalizacijskega omrežja:

1.100 km

letna koliËina naËrpane vode:
dnevna koliËina porabljene vode:

okrog 35 milijonov m³
od 150 do 250 litrov
na prebivalca

št. Ëistilnih naprav s pripadajoËimi kanalizacijskimi sistemi:

14

C»N LJUBLJANA

Ljubljani
ca

www.vo-ka.si
Izdajatelj: JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Zasnova in besedilo: dr. Brigita Jamnik (JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.), Greta Grabar
(JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.), mag. Mojca Drevenπek (Pristop Consensus)
Ilustracija: Aleksander JankoviË PotoËnik
Oblikovanje in produkcija: Pristop
GrafiËna obdelava in tisk: »ukGraf
Naklada: 2.000
Ljubljana, julij 2007

Pot pitne in odpadne
vode v Ljubljani
Od vodnega vira do iztoka v Ljubljanico

