
Koliko vode povprečno porabi
odrasel človek v Sloveniji

V Sloveniji znaša povprečna dnevna poraba vode po osebi 150 li-
trov:
- pitje in kuhanje (4 litre)
- telesna nega (10 litrov)
- kopanje in prhanje (55 litrov)
- pranje perila (25 litrov)
- pomivanje posode (8 litrov)
- izplakovanje straniščne školjke (32 litrov)
- čiščenje stanovanja (7 litrov)
- drugo / vrt,avto / (9 litrov).

 

(Vir: http://www.zps.si/images/stories/brosure/bros08/pitnavoda)

Zanimivi podatki

•  poraba vode se je v zadnjih 100 letih povečala za več kot šest-
krat

•  povprečna poraba vode v slovenskem gospodinjstvu znaša pri-
bližno 150 l dnevno na osebo dnevno oziroma 50 m3 letno

•  v večjih urbanih središčih je poraba večja: 250 do 300 litrov 
dnevno na osebo

•  v Evropi največ vode porabijo Španci – 265 l na osebo na dan, 
najmanj pa v Litvi – 85 l na osebo na dan

• več vode porabimo pri ročnem kot pri strojnem pranju posode
• petina straniščnih splakovalnikov pušča, ne da bi vedeli
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Pomen izrazov
Javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruk-
tura namenjen izvajanju javne službe.

Upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki jo v skladu s predpisi, 
ki urejajo javno službo, občina določi ali izbere za izvajalca javne službe.

Priključek na javni vodovod (vodovodni priključek) je cevovod od javne-
ga vodovoda do odjemnega mesta in njegova oprema. Priključek je v lasti 
lastnika stavbe in ne sodi med objekte in opremo javne infrastrukture. Se-
stavni deli priključka so: priključni sklop na javni vodovod, odjemno mesto 
in obračunski vodomer.

Odjemno mesto je mesto spoja hišnega vodovodnega omrežja z obračun-
skim vodomerom.

Obračunski vodomer je naprava za merjenje porabe pitne vode iz javnega 
vodovoda, ki je nameščen pred odjemnim mestom in je osnova za obračun 
izvedenih storitev javne službe.

Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgra-
jene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe 
pitne vode.

Kako najhitreje do aktualnih informacij
o oskrbi s pitno vodo

Preko spletne strani www.kovodpostojna.si je možno brezplačno naročilo 
na prejemanje SMS obvestil in obvestil na elektronski naslov (obvestila 
o motnjah na vodovodnih sistemih in novice).

Kje lahko preberemo več o vodi, priporočilih, navodilih

www.kovodpostojna.si / Dejavnosti / Oskrba z vodo / Kakovost pitne vode

www.ivz.si /Področja dela / Moje Okolje / Voda / Pitna voda Skrbno
ravnanje
s hišnim

vodovodnim
omrežjem
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DRUGO (vrt, avto...) PITJE IN KUHANJE
TELESNA NEGA KOPANJE IN PRHANJE
PRANJE PERILA POMIVANJE POSODE
IZPLAKOVANJE STRANIŠČNE ŠKOLJKE



Povezava objekta z javnim vodovodom
Posamezni objekti so z vodo oskrbovani iz vodnih zajetij prek sistema za 
oskrbo z vodo (javnega vodovoda). Povezava med javnim vodovodom in hi-
šnim vodovodnim omrežjem je vodovodni priključek, ki je v lasti lastnika 
objekta. Hišno vodovodno omrežje vzdržuje lastnik objekta, vodovodni pri-
ključek pa upravljavec javnega vodovoda.
Za vodomerom je vgrajen nepovratni ventil, ki preprečuje, da bi se voda 
vračala v javno omrežje.
Če se oskrbujete z vodo tudi iz lastnega vodnega vira, se povezava priključ-
ka iz javnega vodovodnega omrežja ne sme spojiti z vodovodnimi naprava-
mi iz lastnega vira.
 

Hišno vodovodno omrežje
Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgra-
jene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe 
pitne vode.

Vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja
Hišno vodovodno omrežje, vključno z mesti uporabe (pipe) je treba redno 
in pravilno vzdrževati. 
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije je izdal Priporočila lastni-
kom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja:
•  Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj 2 minuti 

(curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) ozi-
roma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali.

Prikaz povezave hišnega vodovodnega omrežja z javnim vodovodom

Varčujmo z vodo
Varčevanje z vodo ni le energetski izziv, temveč ekološka potreba.
Vzpostavimo mesečni nadzor nad porabo vode. Redno nadzorujmo po-
rabo vode na vgrajenem vodomeru vodovodnega priključka! Okvare in 
puščanja na hišnem vodovodnem omrežju sproti odpravljajmo. Zapažene 
okvare in puščanja vode na vodovodnem priključku ter javnem vodovodu 
takoj sporočajmo upravljavcu javnega vodovoda.

Varčevanje z vodo v kuhinji in kopalnici:
• vgradimo in uporabljajmo varčne pomivalne in pralne stroje
• pralne in pomivalne stroje vključimo šele polno napolnjene
• pijačo hladimo v hladilniku in ne pod tekočo vodo
• smotrna raba tople in mrzle vode
• med umivanjem zob, britjem pipo zaprimo
• tuširanje naj ima prednost pred kopanjem v kadi
• za nekaj minut lahko skrajšamo čas tuširanja
• uporabljajmo varčne tuš-ročice
• redno preverimo ali smo po uporabi pipo dobro zaprli 
• redno preverjamo ali mogoče pušča straniščni splakovalnik
•  vgradimo splakovalnik z možnostjo izbire: večja ali manjša količina 

vode 

Varčevanje z vodo na vrtu:
• zbirajmo deževnico za zalivanje vrta
• vodo od pranja sadja in zelenjave ponovno uporabimo za zalivanje
• vrt zalivajmo redkeje, a takrat obilneje
• vrt zalivajmo zjutraj in zvečer
• zemljo okoli rastlin prekrijemo z zastirko
• travo ne kosimo prenizko - višja trava zadržuje vlago 
• tlakovane površine raje pometajmo, namesto da jih spiramo z vodo

•  Vsaj enkrat na 14 dni je treba 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 v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko izpira-
nje do stabilizacije temperature.

•  Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti. Do takrat je treba 
enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

Kdaj je potrebna večja pozornost pri vzdrževanju 
hišnega vodovodnega omrežja 

Ob prejemu obvestila upravljavca javnega vodovoda, da je pitna voda ne-
skladna s pravilnikom se ravnamo po navodilih upravljavca, ki jih posre-
duje po pošti ali sredstvih javnega obveščanja, objavljena pa so tudi na 
domači spletni strani.
Ob neuporabi vode (večdnevna odsotnost) je priporočljivo temeljito spi-
ranje hišnega vodovodnega omrežja s turbulentnim tokom vsaj 15 minut 
(pretok skozi pipe izmenično povečujete in zmanjšujete).
Če imate vgrajene naprave za pripravo vode, filtre, jih redno vzdržujte po 
navodilih proizvajalca.
Če imate vgrajen zdravstveno neustrezen material: cevi iz svinca, nekako-
vostna tesnila iz umetnih mas, vam priporočamo čimprejšnjo zamenjavo.
Poleti moramo z vodo ravnati pazljivo zaradi višjih temperatur in hitrej-
šega razmnoževanja bakterij - poskrbimo, da uporabljamo čimbolj svežo 
vodo.
Pozimi je potrebno poskrbeti za zaščito vodovodnega omrežja pred zmrza-
ljo (navodila: upravljavec javnega vodovoda). Prav tako ustrezno toplotno 
zaščitimo odjemno mesto - jašek z vodomerom.
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