
OBVESTILA UPORABNIKOM  

Varčevanje z vodo je že zaradi klimatskih sprememb 
postala ekološka potreba. Gospodinjstva so veliki 
porabniki vode, saj jo v Sloveniji po domovih stočimo 
skoraj toliko, kot jo porabi vsa industrija, kmetijstvo 
in druge gospodarske dejavnosti skupaj. 

Povprečna gospodinjska poraba vsakega Slovenca 
znaša danes približno 50 m3 letno oz. 140 litrov 
dnevno. Veliko vode po nepotrebnem odteče v kanal 
zaradi napak, ki se nam zdijo nepomembne.       

Varčna raba pitne vode

Uporaba padavinske vode
Za redno zalivanje, namesto vode iz 
pipe, zbirajte deževnico v zbiralnikih. 
V njih se hitro nabere dovolj vode, 
da vsaj nekajkrat zalijete svoj vrt ali 
balkonske cvetlice.

Polnjenje bazenov
Uporabnike obveščamo, da je potrebno pred polnjenjem 
bazenov predhodno obvestiti Komunalo d.o.o. Sevnica.

Priporočamo polnjenje iz pip ponoči, ko je sicer poraba vode 
na sistemih manjša. Polnjenje bazenov iz hidrantov je fizičnim 
osebam prepovedana.

• najprej preverimo, ali kje voda 
pušča (puščanje pip, straniščnega 
kotlička, ...…);

• pri nakupu novega kotlička 
izberemo tistega, ki ima dve stopnji 
splakovanja (porabo vode tako 
lahko zmanjšamo do 30%);

• podatki kažejo, da pri ročnem 
pomivanju posode porabimo do 
4-krat več vode kot pri sodobnem 
pomivalnem stroju;

OBVESTILO - Kosovni odvoz 
odpadkov od maja 2020 dalje 
V mesecu maju pričenjamo ponovno 
izvajati storitev odvoza kosovnih 
odpadkov iz gospodinjstev. 

Naročilnica je dostopna tudi na spletni 
strani www.komunala-sevnica.si.

Odpadna zaščitna oprema
(maske, PVC in lateks rokavice,… ...)

• po uporabi jih odložimo v plastično 
vrečo

• jo tesno povežemo

• namestimo v drugo plastično vrečo

• ponovno povežemo

• ločeno hranimo vsaj 72 ur

• odložimo v zabojnik za mešane 
komunalne odpadke

• vestno zapirajmo pipo takrat, ko vode 
neposredno ne potrebujemo;

• količino tople vode, ki priteče iz pipe, 
uravnavajmo glede na dejanske potrebe;

• prevelik pretok tople vode pri umivanju 
oz. pranju posode je čista izguba;

• namestimo omejevalce pretoka na prhe 
ali pipe ter aeratorja na pipo (primeša 
zrak);

Nekaj nasvetov za varčno rabo vode:


