OBVESTILA UPORABNIKOM
1. RABA PITNE VODE
Zopet je čas poletja, zato pozivamo vse uporabnike k varčni rabi pitne vode, saj je varčevanje z vodo ekološka potreba.
Gospodinjstva so veliki porabniki vode, saj jo v Sloveniji po domovih stočimo skoraj toliko, kot jo porabi vsa industrija,
kmetijstvo in druge gospodarske dejavnosti skupaj. Povprečna gospodinjska poraba vsakega Slovenca znaša danes
približno 50 kubičnih metrov letno oz. 140 litrov dnevno.
Veliko vode po nepotrebnem odteče v kanalizacijo oziroma v okolje zaradi napak na hišnem omrežju, ki se nam zdijo
nepomembne (puščanje pipe, WC kotlička,...). Zato poleg varčne rabe vode svetujemo ...
... da tudi sami redno mesečno preverjate stanje vodomera, saj boste tako pravočasno
odkrili morebitne okvare v internem omrežju in se izognili prekomerni porabi pitne
vode in posledično povečanim stroškom komunalnih storitev.
Izvajalec javne službe je dolžan preveriti stanje enkrat letno.
Stanje vodomera lahko sporočate po:
- tel.:
07/81 64 712
- e-pošti: bostjan.ostrovrsnik@komunala-sevnica.si
- spletni strani www.komunala-sevnica.si na zavihku moji računi.
2. OBVESTILO OBISKOVALCEM POKOPALIŠČA SEVNICA
Komunala d.o.o. Sevnica je upravljavec pokopališča Sevnica. Na osnovi naših opažanj ter pritožb
svojcev in obiskovalcev pokopališča vse lastnike psov opozarjamo, da je zaradi vzdrževanja
javnega reda in čistoče na pokopališču skladno z Odlokom o izvajanju gospodarske javne službe
pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč in pogrebnih svečanostih v občini Sevnica
(Ur.l. RS, št. 84/06) na pokopališče prepovedano voditi živali.

Informacije:
Tel: (07) 81 64 700
Fax: (07) 81 64 711
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
(07)81 64 712
ali
bostjan.ostrovrsnik@
komunala-sevnica.si
ZBIRNI CENTER
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2. sobota v mesecu 8 -12
nedelje, prazniki zaprto

