
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacije: 
Tel: (07) 81 64 700 

 

E-mail: 
komunala.sevnica@siol.net 
 

Spletna stran: 
www.komunala-sevnica.si 

 

 
 

Dežurna služba: 
Vodovod:             041-355-631 
Pogrebna:            031-547-744 
Kanalizacija, ČN: 051-366-108  
Vzdrževanje cest:031-614-008 
 

STANJE ŠTEVCA sporočite na 
telefon (07)81 64 712 

ali 

e-mail bostjan.ostrovrsnik@ 
komunala-sevnica.si 

ali  

spletno aplikacijo  
»MOJI RAČUNI« 

 

ZBIRNI CENTER  
Redni odpiralni čas: 

Ponedeljek                  700-1500 
Torek                         1000-1700 
Sreda                         1000-1700 
Četrtek                        700-1500 
Petek                     700-1500 
2. sobota v mesecu   800-1200 

nedelje, prazniki  zaprto 

 
 

 
 

 

 

Ker prihaja poletje, čas sušnega obdobja, vam navajamo nekaj informacij in nasvetov o  

 
                                                                                                                      
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
       
                                                                                                                         
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                      
 

 

 Pri katerem gospodinjskem opravilu porabimo največ vode? 

Največ vode porabimo za gospodinjska opravila, osebno higieno, torej 
umivanje in v sanitarijah. Povprečni prebivalec Slovenije na dan porabi 

okoli 120 litrov vode. Če spremenimo naše navade pri omenjenih 
opravilih, kjer se porabi največ pitne vode, lahko njeno porabo precej 
zmanjšamo - za najmanj tretjino. Če zapremo vodo vsakič, ko vode ne 
potrebujemo, lahko letno prihranimo kar do 80.000 litrov vode, kar je 

toliko, kot je potrebujemo za napolnitev plavalnega bazena. Če bi 
sleherni posameznik zmanjšal dnevno porabo vode za en sam liter, bi v 
letu dni prihranili okrog milijon kubičnih metrov. Učinek bi bil še večji, 

če bi za določena opravila uporabljali deževnico (na primer za 
splakovanje sanitarij, pranje, čiščenje, pomivanje, zalivanje). 

Koliko vode porabimo npr. pri umivanju 
zob? 

Porabimo približno 10 litrov na minuto pri 
odprti pipi, pri zaprti približno 1 liter. Če torej 

zapiramo vodo med umivanjem zob, lahko 
privarčujemo kar od 20 do 40 litrov vode. V 

štiričlanski družini torej lahko prihranimo tudi 
do 900 litrov vode, če zapiramo vodo med 

umivanjem zob. 

 

Kako in kdaj začeti z varčevanjem vode? 

Prvi korak pri varčevanju z vodo je, da preverimo ali nam v 
gospodinjstvu voda kje uhaja. Če iz puščajoče pipe kapne 1 

kapljica na sekundo, to pomeni 25 litrov vode na dan oziroma 
kar 50 polnih kadi vode na leto. Preverimo torej, če nam voda 

kaplja, če nam morda pušča straniščni kotliček. 

Straniščni kotliček porabi tudi do 200 l pitne vode na dan. 
Menda kar petina izplakovalnikov pušča, pa lastniki tega sploh 
ne opazijo/opazimo. Kako lahko preverimo, ali dobro tesni? V 
straniščni kotliček nalijemo sok rdeče pese ali kakšno drugo 

naravno barvilo (sok zelene špinače, rdeče vino) in preverimo 
ali kotliček dobro tesni. Zaradi puščanja straniščnega 

izplakovalnika lahko v enem dnevu izteče celo do 500 litrov 
vode. Ob nakupu novega kotlička je najbolje izbrati takšnega s 

sistemom dvojnega splakovanja, s katerim lahko porabimo 
tudi do tretjino manj vode. Obstajajo tudi izplakovalniki, ki 

imajo vgrajeno posebno tipko za spiranje oziroma 
izplakovalnik s tipko za prekinitev, s katero reguliramo količino 

vode in tako privarčujemo kar 70 % porabljene vode.  
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