Ali ste vedeli, da…
se je poraba vode v svetu v zadnjih sto letih
povečala za več kot šestkrat?
iz odprte pipe steče do 20 litrov vode na minuto?
med tuširanjem porabimo približno 140 litrov
vode?
za kopanje v kadi porabimo dvakrat več vode kot
za tuširanje?
iz pipe, iz katere kaplja 1 kapljica na minuto,
dnevno izgubimo do 50 litrov vode?
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petina splakovalnikov v stranišču pušča, ne da bi to
vedeli?
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porabimo več vode, če posodo pomivamo ročno
kot v pomivalnem stroju?

LO
V

EC

k varčnemu ravnanju z vodnimi viri prispevamo
z razumnim potrošništvom in izogibanjem
nepotrebnim nakupom?
upravljavci vodovodnih sistemov prispevamo k
varčevanju z vodo z zmanjševanjem vodnih izgub?

Legenda:
Vodovodno omrežje.
Obnove vodovodnega omrežja v obdobju 2005-2009.

Obnove vodovodnega omrežja prispevajo k varčevanju z
vodo in energijo. V kapljici na naslednji strani prikazujemo
območja, kjer so bile v obdobju 2005-2009 izvedene
pomembnejše obnove vodovodnega omrežja v Ljubljani
in okolici. Skupna dolžina obnovljenega vodovodnega
omrežja v tem obdobju znaša približno 53 km.
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Ali znam

varčevati

z vodo?

Ulovimo vsako kapljico vode
V KOPALNICI

Zakaj v JP Vodovod-Kanalizacija
spodbujamo k varčevanju z vodo?
S spodbujanjem k varčevanju z vodo JP Vodovod-Kanalizacija
uresničuje svojo vlogo okoljsko odgovornega podjetja, ki se
poleg zaščite virov pitne vode zavzema tudi za širše ohranjanje
okolja. Zavedamo se, da čisti vodni viri niso neusahljivi. Zato
spodbujamo odgovoren odnos do vode in njeno varčno rabo ter
tako posredno zmanjšujemo tveganja v oskrbi s pitno vodo.
Z zmanjševanjem porabe vode posredno zmanjšamo tudi
porabo električne energije, prispevamo k ohranjanju okolja in
omilitvi posledic podnebnih sprememb.
JP Vodovod-Kanalizacija se vključuje v družbeno odgovorna
dejanja, s katerimi svoje uporabnike spodbuja tudi k
odgovornemu in premišljenemu potrošništvu. Zavedati se
moramo, da vodo porabljamo v proizvodnji vseh izdelkov, ki jih
kupujemo v vsakdanjem življenju. Premislimo, katere izdelke res
potrebujemo.

Kako lahko varčujem z vodo?
Predstavljamo vam 30 nasvetov, s katerimi lahko pomembno
zmanjšamo količino porabljene vode in tako prispevamo k
odgovornemu odnosu do okolja.

NA VRTU

1.

Med umivanjem rok, zob in britjem zapirajmo pipo.

18. Za zalivanje vrta uporabljajmo deževnico.

2.

Uporabljajmo raje tuš kot kopalno kad.

3.

Skrajšajmo čas tuširanja.

19. Vodo, s katero smo oprali sadje in zelenjavo,
uporabimo za zalivanje rož.

4.

Premislimo, ali je res treba brisače menjati vsak dan.

5.

Preverimo, ali smo pipo po uporabi dobro zaprli.

6.

Preverimo, ali splakovalnik v stranišču pušča.

7.

Zamenjajmo stari splakovalnik v stranišču z novim,
dvostopenjskim.

21. Naravnajmo rezilo kosilnice na višjo raven. Višje
trave ščitijo korenine pred izsušitvijo in zmanjšajo
potrebe po zalivanju.

8.

Ne uporabljajmo stranišča za odplakovanje
uporabljenih papirnih robčkov, po uporabi jih
odvrzimo v koš.

22. Če voda odteka z zelenice ali vrta, zmanjšajmo
intenziteto zalivanja ali zalivajmo v krajših
časovnih intervalih.

A+

20. Prazne površine med rastlinami v okrasnem
ali zelenjavnem vrtu pokrijmo s pokrivko iz
slame, lubja ali pokošenih travnih ostankov, da
preprečimo izhlapevanje vode.

23. Vrt zalivajmo v jutranjih ali večernih urah in ne v
premočnem vetru.

V GOSPODINJSTVU
9.

24. Na vrtu skupaj posadimo rastline, ki imajo
podobne potrebe po zalivanju.

Uporabljajmo varčne pralne in pomivalne stroje.

10. Posodo raje operimo v pomivalnem stroju
kot ročno.

25. Vrt zalivajmo redkeje in takrat bolj intenzivno, da
rastline razvijejo globok koreninski sistem.

11. Če posodo pomivamo ročno, med čiščenjem z
detergentom zapirajmo vodo.

26. Dvorišča ne čistimo z vodo, raje ga temeljito
pometimo.

12. Pralne in pomivalne stroje vključimo šele tedaj, ko
so napolnjeni.
13. Ob nakupu novih pomivalnih in pralnih strojev
preverimo, ali omogočajo nastavitev količine
umazane posode ali perila.
14. Zelenjavo in sadje perimo v skledi z vodo in
ne pod tekočo vodo.
15. Ne uporabljajmo vode za odmrzovanje
zamrznjene hrane.
16. Premislimo, ali za pitje vedno potrebujemo drug
kozarec ali lahko večkrat uporabimo istega.
17. Za hlajenje pijače ne uporabljajmo hladne
tekoče vode.

V AVTOPRALNICI
27. Avtomobile perimo v avtopralnicah s sistemom
recikliranja vode.
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NA HIŠNEM IN JAVNEM
VODOVODNEM SISTEMU
28. Nadzorujmo porabo vode na vodomernem
mestu.
29. Naučimo se zapreti glavni vodovodni ventil.
30. Poročajmo upravljavcu vodovodnega sistema o
okvarah na javnem vodovodnem sistemu.

