
»DREK FABRKA«

Ste se že kdaj vprašali, kam odide vaš kakec 
ko vi preprosto v WC-ju potegnete za vrvico 
in je za vas končano? Skavti iz Škofje Loke 
smo se za dan zemlje v to stvar poglobili in 
ugotovili, da je pot teh odplak naprej od vaše 
straniščne školjke do izlitja v kako reko ali 
morje kar precej dolga. Ne, da je dolga cev, 
po kateri potuje vaše blato, ampak se to prej 
še kaj prida obdela. Mi skavti  smo za lažje 
razumevanje  tega  postopka obiskali  čistilno 
napravo v Škofje  Loki.  Zbrali  smo se pred 
domom  na  fari  in  nato  odpešačili  do 
drekfabrke.

Tam nas je pričakal prijazni uslužbenec te tovarne. Takoj po začetku ogleda smo ugotovili, da 
je postopek obdelave zelo zapleten!  Ko odplake po posebnih zbiralnih ceveh pritečejo do 
čistilne  naprave,  jih  najprej  segrejejo  na  določeno temperaturo,  kar  pozimi  predstavlja  še 
poseben problem.  To pa segrevajo zato,  da v teh  odplakah  lažje  opravljajo  svojo  nalogo 
bakterije,  ki vso blato in kar je gostejšega tam notri  dobesedno pojejo! Ker pa te majhne 
živalce za preživetje rabijo tudi veliko kisika jim je treba nuditi tudi tega. To delajo s pomočjo 
kompresorjev. Zato od daleč izgleda kot jacuzzi, vendar ko prideš bližje, to vsekakor ni, ker 
vse skupaj ogabno smrdi. Prav gotovo pa niste vedeli, da iz samega dreka lahko pridelamo 
tudi elektriko! In prav to delajo v drekfabrki. To pa s pomočjo metana, ki se nahaja v teh 
odplakah.  Poleg tega pa se za pridobivanje elektrike potrebuje tudi neke vrste agregat,  ki 
deluje na metan. Ker pa je to le biološka čistilna naprava, se te vode ne da očistiti popolnoma.  
Očisti se jo le do stopnje, ki ni več oporečna za izpust v reko Soro. Če pa bi hoteli vse to 
očistiti  popolnoma,  bi za to potrebovali  kemično čistilno napravo. Vse to nam je prijazni 
gospod z vso vnemo razlagal debele tri ure.
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