
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.

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.

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. Največ vode 
porabimo za gospodinjska 
opravila, osebno higieno, torej 
umivanje in v sanitarijah.                                                                                                    

VARČNA RABA 
PITNE VODE 

Prvi korak pri varčevanju z vodo je, da preverimo ali nam v 
gospodinjstvu voda kje pušča. 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.

Uporaba padavinske vode:

Polnjenje bazenov:

Obveščamo vse uporabnike storitve, da se ODVOZ ODPADKOV na praznični dan, v četrtek, 15. 
8. 2019, ne bo izvajal. Storitev bo izvedena z enodnevnim zamikom in sicer od petka do sobote. 
Posode je potrebno pripraviti na prevzemnih mestih kot običajno, do 6. ure zjutraj. 


