
OBVESTILA UPORABNIKOM 

Soočamo se z obdobjem pomanjkanja padavin in naglim dvigom temperatur, kar 
nas še dodatno sili k razmišljanju o varnosti oskrbe s pitno vodo. Zaloge pitne vode 
so omejene, glede na sušno obdobje pa je poraba pitne vode v porastu. Težava je 
zlasti v tem, da je vročinski val tokrat sovpadel s sezono polnjenja bazenov. 

Potrebno se je zavedati, da ima oskrba s pitno vodo za 
potrebe pitja, priprave hrane in osebne higiene v primerih 
pomanjkanja vode, v sušnem obdobju, prednost pred uporabo 
vode za polnjenje bazenov, zalivanjem vrtov, pranjem 
avtomobilov,... Tak odnos do racionalne rabe vode moramo 
razviti že sami,  vsekakor pa je nujno pravilno ravnanje ob 
izdanih obvestilih in ukrepih upravljavca vodovoda, Komunale 
Sevnica, katera lahko spremljate preko naše spletne strani, 
našega Facebooka ali Centra za obveščanje 112.
Le tako bomo lahko nadzirali porabo vode v vodovodnih 
sistemih in omogočili nemoteno oskrbo s pitno vodo. 
Neupoštevanje izdanih obvestil bo sankcionirano.

Uporabnike na javnih vodovodih v 
upravljanju Komunale obveščamo, 
da morajo pred polnjenjem bazenov 
predhodno obvestiti Komunalo d.o.o. 
Sevnica, tel. 07/81 64 724.
Priporočamo polnjenje bazenov iz 
pip, preko noči, ko je poraba vode na 
sistemih manjša. 
Polnjenje bazenov iz hidrantov je 
fizičnim osebam prepovedano in bo 
sankcionirano. Tudi sicer je odvzem 
vode iz hidrantov mogoč le na hidrantih, 
katere določi upravljavec vodovoda.

Pogosto se soočamo s primeri izlivov 
vode v objektih, ki imajo vodomer še 
nameščen v notranjosti objekta, objekt 
ni naseljen in vodomer nam ni dostopen. 
V takšnih primerih lahko voda 
nekontrolirano izteka, kar ni dobro za 
lastnika kot tudi ne za upravljavca, saj 
lahko pride tudi do težav z oskrbo s pitno 
vodo. Za škodo na objektih, nastalo iz 
tega razloga, Komunala ne odgovarja. V 
izogib temu pozivamo lastnike, da pred 
odhodom v objektu vodo vedno zaprejo.

Racionalna raba pitne vode

Poziv imetnikom bazenov Poziv lastnikom 
nenaseljenih objektov

Sprememba poletnega delovnega časa 
– odvoz odpadkov
V vročih poletnih mesecih bodo ekipe odvozov odpadkov 
pričenjale z delom že ob 5. uri zjutraj. Pravočasno 
pripravite svoje posode na odjemna mesta, da bo storitev 
opravljena ob urniku odvoza, kajti na že pobrana območja 
se ekipe ne bodo vračale. Hvala za razumevanje.


