
Case Study: Vevče   1

očiščeno

približno 800.000 m3 

odpadne vode letno

skladnost 
z zakonodajnimi predpisi

izboljšani pogoji 
za upravljavce

dežurstvo

in interventno ukrepanje

Papirnici Vevče pomagamo pri
čiščenju industrijske odpadne vode

Iz proizvodnje papirja letno očistimo 
približno 800.000 m3 industrijske odpadne 
vode 

Papirnica Vevče je podjetje z dolgoletno tradicijo, ki je bilo 

ustanovljeno leta 1842. Osredotočeni so na proizvodnjo okolju 

prijaznega papirja, saj je v ospredju njihovega delovanja trajnost.

Zanesljivo obratovanje in spoštovanje zakonskih zahtev je zanje 

ključnega pomena, zato so za zunanje upravljanje in vzdrževanje 

biološke čistilne naprave Papirnica Vevče leta 2011 sklenili 

pogodbo s Petrolom. V Petrolu smo prevzeli celotno upravljanje 

čistilne naprave in zagotavljanje ustrezne strokovne izvedbe vseh 

vzdrževalnih del. 

Z nadgradnjami tehnološke in krmilno-procesne opreme smo 

zagotovili enoizmensko delo, ki obsega vse od laboratorijskih 

analiz do dežurstva in interventnega ukrepanja v primerih 

prekinitev ali napak v proizvodnji. Na industrijski čistilni napravi 

Papirnice Vevče se letno očisti približno 800.000 m3 odpadne 

vode iz proizvodnje papirja, kar je enako količini približno 400 

olimpijskih bazenov. Vsa očiščena odpadna voda, ki ustreza vsem 

veljavnim zakonodajnim predpisom, se izpusti v reko Ljubljanico.

nadgradnja tehnološke in 
krmilno procesne opreme

24-urni

nadzor vse dni v letu
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DRUGI O PROJEKTU

»Industrijska čistilna naprava Papirnica Vevče je klasična 
pretočna biološka čistilna naprava z aktivnim blatom, 
namenjena za odstranjevanje organskih razgradljivih 
snovi iz odpadne vode iz proizvodnje papirnatih 
izdelkov. Na njej se čistijo tehnološke odpadne vode 
iz proizvodnje. Za zunanje upravljanje in vzdrževanje 
biološke čistilne naprave smo se odločili, ker smo želeli 
prenesti skrb za obratovanje in vzdrževanje partnerju, ki 
tekoče spremlja vse zakonodajne spremembe in lahko 
čistilne procese za nas poenostavi – od vzdrževanja 
celotne opreme, nadzora in upravljanja biološkega 
procesa čiščenja, do obdelave in manipulacije s 
končnim produktom papirnega in biološkega mulja. 
Letno očistimo približno 800.000 m3 odpadne vode 
in iz vode odstranimo vse moteče snovi ter delujemo 
skladno z vsemi zahtevanimi zakonskimi parametri, kar 
je našemu podjetju zelo pomembno.« 

Matjaž Lampelj,
pooblaščenec za poslovni sistem,

Papirnica Vevče Proizvodnja d.o.o.
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IZBOLJŠANI POGOJI ZA 
NAROČNIKA STORITEV 

PAPIRNICA VEVČE 

NIŽJI STROŠKI
OBRATOVANJA

DOSEGANJE ZAKONODAJNIH 
OBVEZ IN PREDPISOV

HITER ODZIVNI ČAS
IN 24/7 NADZOR

UČINKOVITO IN ZANESLJIVO 
UPRAVLJANJE

PRIHRANEK PRI PORABI 
KEMIKALIJ ZA PROCES 

ČIŠČENJA
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