OBVESTILA UPORABNIKOM
1. PREGLED REZULTATOV ZBIRANJA LOČENIH FRAKCIJ NA OBMOČJU OBČINE SEVNICA
Komunala Sevnica izvaja ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na območju celotne občine Sevnica. Konec leta 2016 je bilo aktivnih že
159 lokacij ekoloških otokov - zbiralnic za ločeno zbiranje odpadnega papirja, kartona, plastične in kovinske embalaže ter steklene
embalaže.
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V tabeli prikazujemo dvo-letne podatke oddanih količin ločenih frakcij iz ekoloških otokov in zbranih nevarnih odpadkov:

LETO
2015
2016

KOLIČINE ZBRANIH IN ODDANIH LOČENIH FRAKCIJ v kg
papir in kartonska
steklena
drobna
nevarni
embalaža
embalaža
embalaža
odpadki
332.863
178.780
283.760
20.975
348.616
200.800
337.785
22.834

V letu 2016 je bilo izvedeno javno naročilo »Obdelava mešanih komunalnih odpadkov« za izvajanje storitve obdelave mešanih
komunalnih odpadkov, ker naše podjetje za obdelavo nima ustrezne infrastrukture. Izbrano je bilo podjetje Kostak Krško d.d., ki se je
zavezal, da se po izločanju koristnih frakcij odloži le 5% vseh v obdelavo pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov. Tako se z ločenim
zbiranjem na izvoru (ekološki otoki, kompostiranje in zbiranje bioloških odpadkov, akcije zbiranja nevarnih odpadkov, kosovni odpadki
in Zbirni center) ter z izločevanjem koristnih odpadkov iz mešanih komunalnih odpadkov na sortirni liniji v Krškem izloči kar 88,4%
(4.612.739 kg) odpadkov, na odlagališču CeROD pa odloži le še 11,6% (603.611 kg).
2. ODVOZ ODPADKOV MED PRAZNIKI
❖ Na velikonočni ponedeljek, 17. aprila, se odpadki ne bodo odvažali. V tem tednu bodo odvozi potekali z enodnevnim zamikom
– od torka do sobote.
❖ Na dan upora proti okupatorju, v četrtek, 27. aprila, se bodo odpadki odvažali po običajnem urniku.
❖ Na praznik dela, v ponedeljek, 1. maja, se odpadki ne bodo odvažali. Odvažati jih pričnemo, kljub prazniku, v torek, 2. maja.
Odvozi se bodo v tem tednu opravljali z enodnevnim zamikom – od torka do sobote.
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