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1. PONOVNO OPOZORILO
ZARADI SUŠE NUJNO POTREBNO VARČEVANJE S PITNO VODO
OKP Rogaška Slatina d.o.o. obvešča odjemalce pitne vode, da je zaradi večjega pomanjkanja pitne vode na
širšem področju občin UE Šmarje pri Jelšah, ki je posledica daljšega sušnega obdobja nujno potrebno
skrajno varčevanje s pitno vodo na vseh območjih, ki jih s pitno vodo oskrbuje javno podjetje: Rogaška
Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli, Poljčane in Slovenska Bistrica – KS
Laporje). Posebej kritično je stanje v občini Šmarje pri Jelšah, kjer se zaradi daljšega sušnega
obdobja količina pitne vode na izvirih drastično zmanjšuje.
Potrebno upoštevati stroge varčevalne ukrepe pri porabi vode, zlasti je potrebno upoštevati
prepoved uporabe pitne vode za:
- zalivanje vrtov in zelenic,
- polnjenje bazenov,
- pranje vozil,
- odvzem vode gasilcev in ostalih s cisternami brez vednosti upravljavca sistema,
- polivanje in pranje cestišč in dvorišč.
Preprečiti je potrebno tudi vso drugo negospodarno rabo pitne vode.
Uporabnike prosimo, da dosledno upoštevajo navodila. Vsak opažen nekontroliran iztok vode je potrebno
javiti na dežurni številki 031-532-094 (za Rogaško Slatino, Rogatec, Poljčane in Slovenska Bistrica) in 031362-539 (za Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrico ob Sotli).
Ukrep velja do preklica.

Vse kršitve bo obravnaval komunalni inšpektor.

Na podlagi 54. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah,
Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane (Ur.l.RS, št.12/2014) se kršitelji kaznujejo z globo,
ki znaša za pravne osebe in samostojne podjetnike od 1.400 EUR do 2.500 EUR ter za odgovorne
osebe pravnih oseb ter fizične osebe 400 EUR.
Varčno je potrebno ravnati s pitno vodo tudi v gospodinjstvih. Navajamo nekaj ukrepov, ki pripomorejo k
varčnemu ravnanju s pitno vodo:
- vodno napeljavo redno pregledujemo in vzdržujemo (iz pipe, iz katere kaplja po 1 kapljica na minuto,
lahko steče v prazno do 50 l vode na dan),
- za kopanje v kadi porabimo od 200 do 250 l vode; namesto kopanja se raje prhajmo (med prhanjem
porabimo 140 l vode, poraba pa je še manjša, če med tem ko se namilimo, vodo zapremo),
- med umivanjem zob med ščetkanjem zaprimo vodo (poraba je lahko manjša od 20 do 40 l),
- zapirajmo vodo vsakič, ko je ne potrebujemo; letno lahko prihranimo do 80.000 l vode, kar je toliko
kot je potrebno za polnitev plavalnega bazena,
- če imamo možnost, za določena opravila uporabljajmo deževnico (za zalivanje, pranje, čiščenje,
splakovanje sanitarij).
Še kratek nasvet za zbiranje deževnice:
Ob žlebovih si napravite zbiralnike deževnice. Najpreprosteje je, če uporabite kovinski ali plastičen sod oz.
če imate dovolj prostora, celo več sodov. V kolikor pa postavljate novo teraso si lahko omislite podzemni
rezervoar, ki ga skrijete pod teraso. Za lažje natakanje lahko sod postavite na zidake in nanj namestite
pipo. V vsakem primeru pa pazite, da je zbiralnik varen za otroke, ki bi se lahko igrali v bližini.
2. IZPIRANJE INTERNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA PO DALJŠI ODSOTNOSTI Z DOMA
Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem
za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje, vključno z mesti uporabe
(pipe) je treba redno in pravilno vzdrževati.
Priporočila za redno in pravilno vzdrževanje internega hišnega vodovodnega omrežja:
 voda na vsaki pipi, naj vsak dan pred prvo uporabo, teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren,
srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali,




vsaj enkrat na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke; čiščenje
pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna,
na mestih, kjer voda zastaja, je potrebno tedensko izvajati izpiranje do stabilizacije temperature
vode na pipi.

Posebej je redno in pravilno vzdrževanje pomembno v času visokih poletnih temperatur,
predvsem po daljši odsotnosti z doma.
 Voda je živilo in pokvarljivo blago. Če živilo dalj časa neuporabljeno stoji v shrambi ali hladilniku, ga
zavržemo. Tudi voda v hišnem omrežju ni v sterilnem okolju, zato njena uporaba, če se zadržuje dlje
časa, ni priporočljiva. Da bo preskrba z vodo res varna, moramo po daljši odsotnosti hišno
vodovodno omrežje dobro sprati. Strokovnjaki priporočajo, da vodo spirate s turbulentnim
tokom vsaj 15 minut. Turbulentni tok povzročite z zaporednim, bolj ali manj hitrim zapiranjem in
odpiranjem pipe. Preverite pa tudi stanje mrežic, jih očistite in po potrebi zamenjajte.
 Če v prvih curkih priteče obarvana voda, po spiranju pa obarvanost izgine, naj vas ne skrbi.
Obarvanost vode je občasen pojav, ki se mu je težko povsem izogniti. Vzrok je v uporabi
nekakovostnih materialov v hišnem vodovodnem omrežju, ki rjavijo. Po popravilih na javnem ali
hišnem omrežju pa je obarvanost tudi posledica usedlin na vodovodni mreži.
 V poletnem času je temperatura vode v hišnem vodovodnem omrežju za nekaj stopinj višja, kot v
hladnejšem obdobju leta. Tudi pred prvo jutranjo uporabo ali v času dneva po daljši prekinitvi
priporočamo, da vodo spiramo toliko časa, da se njena temperatura ustali.
 Pustiti vodo teči je žal v nasprotju z varčevanjem z vodo, ki ga spodbujamo. Skrb za zdravje ima
namreč mesto pred varčevanjem. Na količino vode, ki odteče v prazno, je možno vplivati že pred
izgradnjo objektov z uporabo kakovostnih materialov, s pravilnim projektiranjem, ki naj z
načrtovanjem poti vode v hišnem vodovodnem omrežju prepreči predolgo zadrževanje vode v njem,
ter s strokovno izvedbo. »Nepotrebni« potrošnji vode pa se kljub vsemu ni mogoče povsem izogniti.
Podrobnejša priporočila in navodila lahko najdete na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja
http://www.ivz.si.
V primeru morebitnih težav pri izvajanju izpiranja vašega omrežja nas lahko pokličete na telefonsko
številko 03/8121404, izven delovnega časa pa na dežurno številko 031-362-539 (za območje občin
Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli) oziroma na številko 031-532-094 (za območje
občin Rogaška Slatina, Rogatec in Poljčane).
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