
OBVESTILA UPORABNIKOM  

Izvajanje komunalnih storitev v času 
epidemije koronavirusa / COVID-19

Odvoz odpadkov v prazničnih dneh:

Raba pitne vode

Obveščamo vas, da se v danih razmerah trudimo organizirati in izvajati 
komunalne storitve na način, da oskrba uporabnikov poteka nemoteno. 

Upravna stavba podjetja je za stranke do preklica zaprta. Za vse 
informacije smo uporabnikom na voljo na navedenih kontaktih. 

Obvestila objavljamo tudi na naši spletni strani  
www.komunala-sevnica.si. 
Zbirni center za ravnanje z odpadki Sevnica  je odprt vsak dan, od 
ponedeljka – petka, od 7.00 – 15.00 ure. Individualnega odvoza kosovnih 
odpadkov do nadaljnjega ne izvajamo. V zvezi s tem vas obveščamo, da 
koristite zbirni center v času odprtja in hkrati opozarjamo, da odlaganje 
odpadkov pred ograjo zbirnega centra ni dovoljeno. 

Sporočamo tudi, da v času razglašene epidemije ni mogoče naročati 
storitve praznjenja greznic, razen v nujnih primerih.

Protokoli v času izvajanja pogrebnih slovesnosti so prilagojeni 
trenutnim razmeram in so opredeljeni v Navodilu o izvajanju pogrebnih 
slovesnosti ter  Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih 
shodih in javnih površinah ter drugih dogodkih na javnih krajih v RS. 
Prosimo za razumevanje in upoštevanje izdanih navodil.

Beležimo dosti primerov visoke porabe pitne vode zaradi okvare na internem omrežju 
-  za vodomerom. V podjetju nadziramo stanje vodomerov s popisi (po odloku 1-krat 
letno), vendar se običajno okvare pojavijo med popisi in lahko vodijo v izredno visoke 
porabe oziroma izgube vode. V izogib visokim računom in kasnejšim reklamacijam vam 
svetujemo, da tudi sami večkrat letno, predlagamo mesečno, preverite stanje vodomera 
in nam ga posredujete na spodaj navedene kontakte. 

Ob pregledu stanja vodomera vas še pozivamo, da  preverite in po potrebi ustrezno 
uredite vodomerne jaške:

• v jaške ne sodijo stare cunje – najboljša preventiva pred zmrzaljo je stiropor,

• jašek ne sme biti zaklenjen in pokrit mora biti s pokrovom, da ga lahko dvigne ena oseba,    

• jašek mora biti dostopen upravljavcu vodovoda v vsakem trenutku – na dostopnem 
območju (kot npr. brez zaklenjenih ograj in nevarnih psov…). V takšnih primerih še 
posebej svetujemo, da sami sporočate stanje vodomera.  

• Velika noč, 13. 4. 2020: odvoz se ne izvaja; v tem tednu se storitev izaja z enodnevnim 
zamikom, od torka do sobote;

• Dan boja proti okupatorju, 27. 4. 2020: odpadke bomo odvažali po veljavnem urniku;

• Praznik dela, 1. 5. 2020: odvoza odpadkov na ta dan ne bo, storitev bo opravljena z 
zamikom in sicer v soboto, 02.05.2020; 


