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Ogledali smo si francoski dokumentarec 
Žejni svet, ki prikazuje kruto pomanjkanje 

osnovnega vira življenja, vode. Videli 
smo, kako je ta po svetu neenakomerno 

porazdeljena in kako trpijo ljudje, ki je 
nimajo na dosegu ali pa hodijo ponjo 
kilometre in kilometre skozi blato, se 

spoščajo zaradi nje v prepire in celo v 
vojne. Mi imamo vode v izobilju, a kako 

dolgo bo to še trajalo? Dejstvo je, da 
moramo ukrepati.

Kaj lahko naredimo?
Sami:
krajši čas tuširanja, deževnica, 
pomivalni stroj namesto ročno 
pomivanje posode, kupujemo second 
hand oblačila, kupimo oblačila le ko 
jih potrebujemo, ne kupujemo fast 
fashion oblačil

Industrija:
Še enkrat lahko uporabijo neumazano 
vodo (ko ostane pri enem delu v 
tovarni jo lahko uporabijo še drugje)
Staro opremo bi zamenjali za 
energijsko učinkovitejšo (s tako, ki 
prihrani vodo ali tako, ki je ne 
potrebuje)
predelava že obstoječe opreme
ukinejo sušenje z vodo, ko je mogoče 
s suho alternativo
zmanjšajo vodo pri čiščenju

V gospodinjstvu porabimo od 10 – 40% 
načrpane vode, od tega večino za stroje 
in pranje. Vsak dan iztočimo za 
splakovanje okoli 150 – 500l vode -> 
povprečno 200l na dan. Za izdelovanje 
oblačil pa porabimo za en par kavbojk 
8000l vode in za eno bombažno majico 
2700l vode. Oblačila, ki jih nosimo, so 
predvsem izdelana na Kitajskem, v 
Vietnamu, v Indiji, v Španiji, itd… 

ČISTILNA NAPRAVA RAVNE NA 
KOROŠKEM
V okviru projekta so l.2013 na Ravnah 
zgradili centralno čistilno napravo v naselju 
Dobrije, zaradi problema neurejenih 
odpadnih voda, ki so se iztekale naravnost v 
reko Mežo in njene pritoke. 
Skupna vrednost investicije znaša okoli 13,5 
milijona evrov. Šlo je za največjo investicijo 
v zgodovini samostojne občine Ravne.
Izgradnja centralne čistilne naprave na 
Dobrijah je pomenila pomembno pridobitev 
za občino Ravne, saj je z boljšo ureditvijo 
čiščenja odpadne vode poskrbljeno za 
čistejšo Mežo, lepše okolje in boljše življenje 
prebivalcev.
Izboljšuje se celotno stanje kanalizacijskega 
sistema. Zmanjšali so se negativni vplivi na 
okolje in obremenjenost lokalnih vod, kar je 
izboljšalo kakovost naravnih virov in 
prispevalo k njihovemu dolgoročnemu 
ohranjanju. Urejeno čiščenje odpadnih vod 
je izboljšalo zdravstveno stanje prebivalcev 
in kakovost življenjskih pogojev, omogoča 
pa tudi hitrejši razvoj občine.


	Slide 1

