
poskrbimo za zmanjšano uporabo 
vode in s tem za manjšo količino 
odpadnih voda (zapiranje pip med 
ščetkanjem zob in pomivanje posode, 
uporaba pomivalnega stroja itd.)
v odtoke in stranišče ne mečemo 
nevarnih odpadkov kot so zdravila, 
barve, laki, topila, kisline in podobno
v odtoke prav tako ne mečemo trdnih 
odpadkov, kot so drobni plastični 
predmeti, vlažilni robčki, vložki, tekstil
v odtoke ne mečemo organskih 
odpadkov -  ostankov hrane
v odtoke ne zlivamo odpadnih olj in 
naftnih derivatov
padavinske odpadne vode ne 
odvajamo v greznico ali malo 
komunalno čistilno napravo
blata iz malih komunalnih čistilnih 
naprav in greznic ne odlagamo na 
kmetijske ali ostale površine in v 
javno kanalizacijo
po izgradnji javne kanalizacije 
opuščamo obstoječe greznice ter se 
priključimo na kanalizacijo

Kako lahko sami prispevamo k 
odgovornemu ravnanju z odpadnimi 

vodami?
 

Ravnanje z odpadnimi vodami je pomembna dejavnost, ki ima velik vpliv na okolje, zato je 
pomembno, da skrbimo za odgovorno ravnanje z odpadnimi vodami.

Med ščetkanjem zob, 
šamponiranjem in miljenjem rok
zapiraj vodo,
vodo, v kateri si opral solato ali 
sadje, uporabi za zalivanje rož,
pri kopanju porabimo veliko vode, 
zato se raje čim večkrat tuširaj,
novejši pomivalni in pralni stroji 
imajo poseben sistem za varčevanje 
z vodo, izberi tistega, ki porabi 
najmanj vode,
posodo v pomivalnem stroju pomij,
ko je stroj poln; enako velja za pranje 
perila - oblačila operi šele, ko je stroj 
napolnjen,
pri ročnem pomivanju posode 
odpiraj vodo samo za splakovanje,
ne uporabljaj tekoče vode za taljenje 
zmrznjene hrane,
tesno zapiraj pipe po uporabi,
novi splakovalniki straniščne školjke 
imajo tipki ZAČETEK in KONEC, ki 
omogočata prekinitev splakovanja v 
želenem trenutku; preveri, da 
splakovalnik ne pušča,
vrt zalivaj zgodaj zjutraj ali zvečer, ko 
je izhlapevanje vode manjše.

Kako varčevati z vodo?
 

 
 

Ravnanje z odpadnimi vodami

Odpadne vode so tiste vode, ki se po uporabi v gospodinjstvu in industriji  odvajajo v greznice ali 
čistilne naprave in odpadna padavinska voda s streh.

Ravnanje z odpadnimi vodami je urejeno skladno z nacionalnimi in lokalnimi predpisi. Odpadne 
vode se stekajo v kanalizacijsko omrežje, ki je praviloma vezano na čistilno napravo. Iz domov, 
kjer ni kanalizacije, odpadna voda odteka v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, od 

koder je redno odpeljana na čiščenje na čistilno napravo. 

Prispevajmo k odgovornemu odnosu do okolja. Z zmanjševanjem porabe vode posredno 
zmanjšamo tudi porabo električne energije, prispevamo k ohranjanju okolja in omilitvi posledic 

podnebnih sprememb.


