OBVESTILA UPORABNIKOM
1. OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE – VODA V KMETIJSTVU
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 80/12, 98/15) določa, da se okoljska
dajatev ne plačuje za odpadno vodo, ki nastaja v kmetijski dejavnosti in se uporablja kot organsko gnojilo na kmetijskih površinah.
Obveščamo vse uporabnike, ki so opravičeni plačevanja okoljske dajatve v kmetijstvu in se hkrati poraba vode evidentira na enem,
skupnem vodomeru za gospodinjstvo in kmetijstvo, da se za obračun okoljske dajatve od 1.1.2018 dalje upošteva nov pavšal in sicer
le-ta znaša 4,17 m3/osebo/mesec.
2. OBRAČUN ODLAGANJA PREOSTANKA KOMUNALNIH ODPADKOV
Komunala d.o.o. Sevnica ni izvajalec javne službe odlaganja preostanka komunalnih odpadkov. Izvajalec je podjetje CeROD d.o.o.
Novo mesto, ki izstavlja račune za mesečne količine odloženih odpadkov. Ob koncu leta 2017 se je izkazalo, da je bilo na odlagališču
CeROD odloženo manj odpadkov kot je bilo predvideno, zato se storitev odlaganja komunalnih odpadkov za mesec december 2017 in
januar 2018 (za odložene odpadke v novembru in decembru 2017) na mesečnem obračunu komunalnih storitev ne zaračuna.
3. BROŠURA RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI »VSAK EN KORAK – ČISTO OKOLJE ZA SKUPNO DOBRO«
V februarju bodo vsa gospodinjstva občine Sevnica, Krško in Kostanjevica na Krki po pošti prejela novo brošuro, ustvarjeno v
sodelovanju podjetij Komunale Sevnica in Kostak Krško. V knjižici boste našli vse potrebne informacije o pravilnem ravnanju z odpadki
in napotke o varovanju narave tudi z vidika preprečevanja nastajanja odpadkov, racionalnega ravnanja s hrano in ponovno uporabo
izdelkov. Želimo si, da jo ne zavržete med odpadni papir – shranite jo in v njej poiščite potrebne informacije!

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

Vabimo vas tudi na našo spletno stran www.komunala-sevnica.si, kjer na enem mestu najdete vse informacije o dejavnostih našega
podjetja.

ZBIRNI CENTER
Redni odpiralni čas:

ODVOZ ODPADKOV NA PRAZNIČNI DAN
Četrtek, 8. februar – Prešernov dan – odpadki se ne bodo odvažali, storitev bo izvedena z enodnevnim zamikom - v petek in
soboto.

Ponedeljek, torek, sreda,
četrtek, petek
700-1700
1. in 2. sobota v mesecu
800-1300
nedelje, prazniki zaprto

