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1. 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 j ih s pitno vodo oskrbuje javno podjetje: Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje 
pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistr ica ob Sotli, Poljčane in Slovenska Bistr ica – 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.  
 
Preprečit i je potrebno tudi vso drugo negospodarno rabo pitne vode.  
Uporabnike prosimo, da dosledno upoštevajo navodila. Vsak opažen nekontrol iran iztok 
vode je potrebno javit i na dežurni številki 031 -532-094 (za Rogaško Slatino, Rogatec, 
Poljčane in Slovenska Bistr ica) in 031 -362-539 (za Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje 
in Bistrico ob Sotli) .  
Ukrep velja do preklica.  

 

Vse kršitve bo obravnaval komunalni inšpektor. 
 
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 pros tora, 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.  
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