Bistvenega pomena je zavest, da je kanalizacijski sistem, ki se zaključuje z delujočo čistilno napravo, živ sistem. Življenje na čistilni
napravi predstavljajo mikroorganizmi, ki so precej občutljivi in razkrajajo organsko onesnaženje le v najbolj optimalnih pogojih
delovanja. Na osnovi tega dejstva je zelo pomembno, da se uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijske sisteme s čistilnimi
napravami, ter uporabniki, ki imajo individualne čistilne sisteme (MKČN do 50 PE), zavedajo in dosledno upoštevajo navodila kaj ne
sodi v odtoke.
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za uporabnike, ki imajo individualne čistilne naprave
(MKČN do 50 PE)
➢ jedilno olje, masti in naftni derivati povzročajo nastajanje oblog in mašijo cevovode ter so strup za čistilno napravo, zato jih je potrebno oddajati na
Zbirnem centru za ravnanje z odpadki Sevnica ali ustreznih zbirnih mestih;
➢ higienski vložki, plenice, tamponi, palčke za ušesa povzročajo zamašitev cevovodov in črpalk, zato jih je potrebno odlagati v zabojnik za mešane
odpadke;
➢ ostanki hrane povzročajo zamašitev cevovodov in črpalk ter privabljajo podgane, zato jih je potrebno odlagati v zabojnik za biološke odpadke ali na
kompost;
➢ grobi organski delci (kože živali, kosti itd.) povzročajo zamašitev cevovodov in črpalk ter privabljajo podgane. Kako pravilno poskrbite za te vrste
odpadkov poiščite informacije na Veterinarski postaji Sevnica.
➢ tekstil (npr. najlonske nogavice, krpe, robčki itd.) povzročajo zamašitev cevovodov in črpalk, zato tekstil odlagamo zabojnik za mešane odpadke ali
odpeljemo na Zbirni center za odpadke Sevnica;
➢ razna kemična sredstva (lepila za stenske obloge, topila, razredčila, sredstva za zaščito rastlin, čistila za čopiče, agresivna čistila (vsebujejo klor), WCračke, čistila za cevi, sredstva za zatiranje škodljivcev itd.) zastrupljajo odplake in razžirajo cevi, zato jih je potrebno oddajati na ZC za odpadke Sevnica;
➢ osvežilniki za straniščno školjko zastrupljajo odplake in mašijo cevovode, zato je najbolje, da jih ne uporabljamo;
➢ pesek za ptice in mačja stranišča zastrupljajo odplake in mašijo cevovode, zato jih je potrebno oddajati v zabojnik za mešane komunalne odpadke;
➢ gradbeni odpadki, cement povzročajo zamašitve cevovodov, zato jih je potrebno oddajati na ustreznih zbirnih mestih za gradbene odpadke;
➢ britvice povzročajo zamašitve in poškodbe cevovodov ter črpalk, možne so tudi poškodbe delavcev na kanalizaciji in čistilni napravi, zato jih je potrebno
dostaviti na Zbirni center za odpadke Sevnica.
NA PRAVILNO RAVNANJE Z ODPLAKAMI ŠE POSEBEJ OPOZARJAMO UPORABNIKE V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH MESTA SEVNICA,
KJER JE GOSTOTA POSELITVE STRNJENA IN SE NEGATIVNE POSLEDICE NEPRAVILNEGA RAVNANJA Z ODPLAKAMI ŠE BOLJ IZRAZIJO!

VODNO POVRAČILO – obveščamo vas, da je pri obračunu za mesec oktober obračunano vodno povračilo za leto 2017. Znesek se
zaračuna enkrat letno na tistih vodovodih, kjer je vodno dovoljenje za vodni vir pridobila Občina Sevnica. Kjer je upravljavec
vodovoda Komunala d.o.o. Sevnica, se vodno povračilo mesečno obračunava glede na količino porabljene pitne vode in je vodno
povračilo vključeno v storitev vodarina.
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