
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacije: 
Tel: (07) 81 64 700 

 

E-mail: 
komunala.sevnica@siol.net 
 

Spletna stran: 
www.komunala-sevnica.si 

 

 
 

Dežurna služba: 
Vodovod:             041-355-631 
Pogrebna:            031-547-744 
Kanalizacija, ČN: 051-366-108  
Vzdrževanje cest:031-614-008 
 

STANJE ŠTEVCA sporočite na 
telefon (07)81 64 712 

ali 

e-mail bostjan.ostrovrsnik@ 
komunala-sevnica.si 

ali  

spletno aplikacijo  
»MOJI RAČUNI« 

 

ZBIRNI CENTER  
Redni odpiralni čas: 

 

Ponedeljek, torek, sreda, 
četrtek, petek 

700-1700 
1. in 2. sobota v mesecu 

800-1300 

nedelje, prazniki  zaprto 
 
 

 
 

 

  OBVESTILA UPORABNIKOM 
 

1. REZULTATI PRESKUSOV PITNE VODE NA JAVNIH VODOVODIH V LETU 2017 
Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) je upravljavec vodovodnega sistema dolžan 
uporabnike obveščati o kakovosti pitne vode. Iz spodnje tabele je razvidno število odvzetih vzorcev v letu 2017 po posameznih vodovodnih 
sistemih v upravljanju Komunale d.o.o. Sevnica v okviru notranjega nadzora in ugotovljena ne/skladnost s parametri, določenimi v Pravilniku o 
pitni vodi: 

 JAVNI  
 VODOVOD 

Mikrobiološke analize Kemijske analize 

št. vzorcev skladni neskladni  št. vzorcev   skladni  neskladni 

Sevnica 23 23 0 9 9 0 

Krmelj 10 10 0 4 4 0 

Blanca 10 10 0 4 4 0 

Nova gora 10 10 0 4 4 0 

Loka - Račica 10 10 0 4 4 0 

Dolnje Brezovo - Inplet 10   9 1 4 4 0 

Primož 10 10 0 4 4 0 

Vrh pri Boštanju   3   3 0 1 1 0 

SKUPAJ 86 85 1 34 34 0 

 

Neskladnost je bila ugotovljena pri 1 odvzetem vzorcu (1,2%). Ob ugotovljeni neskladnosti pitne vode se je takoj pristopilo k odpravi le-te s 
predpisanimi ukrepi v okviru notranjega nadzora HACCP.  
Poleg analiz v okviru notranjega nadzora se kakovost pitne vode nad javnimi vodovodi spremlja tudi v okviru državnega monitoringa. V letu 2017 je 
bilo na sistemih v upravljanju Komunale d.o.o. Sevnica odvzetih 33 vzorcev za mikrobiološke analize ter 33 vzorcev za kemijske analize vode. Vsi 
odvzeti vzorci so bili skladni s predpisanimi normativi. 
Komunala izvaja nadzor nad kakovostjo pitne vode še na 21 lokalnih javnih vodovodih. Rezultati analiz po posameznih vodovodnih sistemih in 
ugotovljene neskladnosti v okviru notranjega nadzora kot tudi državnega monitoringa so bili v mesecu marcu 2018 objavljeni v Posavskem 
obzorniku, članek je objavljen tudi na spletni strani komunale (www.komunala-sevnica.si). Prav tako si lahko na spletni strani preberete Poročilo o 
pitni vodi za leto 2017.   
Za vse dodatne informacije in pojasnila glede kakovosti oskrbe s pitno vodo na javnih vodovodih v občini Sevnica, vključno z lokalnimi javnimi 
vodovodi, smo vam na voljo na tel. 07/81 64 724. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. ODVOZ ODPADKOV V PRAZNIČNIH DNEH 
 

Petek, 27.4.2018 (Dan upora proti okupatorju): Na ta praznični dan se odpadki redno odvažajo. 
Torek, 1.5.2018 (Praznik dela): Odpadki se ne odvažajo.  
Sreda, 2.5.2018 : Odpadki se odvažajo po torkovem urniku, zaradi prvomajskega praznika se storitev opravlja namreč z enodnevnim zamikom. 
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