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I.
LOČEVANJE ODPADKOV (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
(Ur. l. RS, št. 39/2010) prepoveduje mešanje biološko razgradljivih odpadkov z mešanimi
komunalnimi odpadki ali drugimi ločeno zbranimi frakcijami. Z uvedbo ločenega zbiranja
biološko razgradljivih odpadkov, je le-te prepovedano odlagati v zelen zabojnik.
Za potrebe ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov lahko pri nas naročite rjav zabojnik (120
l ali 240 l), za odvoz teh odpadkov pa je potrebno skleniti pogodbo. Za naročilo zabojnika in za
sklenitev pogodbe pokličite na telefonsko številko 03-819-00-55 ali pošljite naročilo na e-mail
tajnistvo@okp.si.
Izvajalec javne službe ima pravico do izvajanja sortirne analize na terenu (fizičen pregled
vsebine zabojnika oziroma vreče) z namenom ugotavljanja prisotnosti biološko razgradljivih
odpadkov med mešanimi odpadki (odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki občin Bistrica ob Sotli,
Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah). Kršitelji bodo sankcionirani
skladno z veljavno zakonodajo.
Pri pobiranju odpadkov še vedno ugotavljamo, da se med mešane komunalne odpadke odlagajo
odpadki, ki jih je mednje prepovedano odlagati (embalaža, steklo, gradbeni odpad, nevarni odpadki
– ostanki barv, lakov, papir, biološko razgradljivi odpadki, itd.). V skladu z veljavno zakonodajo se
takšnih odpadkov NE SME odlagati na odlagališču. Uporabnikom se bo po predhodnem nadzoru in v
skladu s Pravilnikom o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki zaračunala trikratna cena
dejanskega volumna zabojnika za mešane komunalne odpadke in stroški presortiranja po m³ po
veljavnem ceniku izvajalca javne službe v primeru, ko odpadki ne bodo ustrezno ločeni.
Opozorili bi še, da je kazen po občinskih Odlokih o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki veljajo na
področju Upravne enote Šmarje pri Jelšah, zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov, za pravne osebe
in samostojne podjetnike 1.400 EUR (47. člen).
Kazen za podjetje, ki z odpadki ne ravna v skladu z republiško zakonodajo, znaša do 40.000
EUR, za odgovorno osebo pa do 4.100 EUR.
II.
KVALITETA PITNE VODE ZNOTRAJ HIŠNIH SISTEMOV
Za hišni (interni) vodovodni sistem se smatrajo vse vodovodne instalacije, ki so razpeljane za
vodomerom do objekta in razvod vodovodnih instalacij po objektu.
Znotraj hišnega vodovodnega sistema je za kvaliteto pitne vode je odgovoren lastnik, oziroma
upravljavec stavbe.
Zaradi različnih vzrokov se prav v tem internem vodovodnem sistemu lahko pojavijo razne
neskladnosti (poslabšanja kvalitete pitne vode), ki so lahko blagega ali pa tudi resnega značaja. Tako
se lahko pitna voda v internem sistemu onesnaži na sledeče načine:
- mikrobiološka onesnaženost s fekalijami (prisotnost E. coli bakterij);
- mikrobiološka neskladnost zaradi indikatorskih parametrov (koliformne bakterije, preseženo
št.kolonij);
- mikrobiološka neskladnost zaradi prisotnosti legionele;
- neskladnost zaradi kemijskih oz. fizikalno kemijskih parametrov (motnost, barva, vonj).
Za omenjena neskladja so običajno v hišnih vodovodnih sistemih sledeči vzroki:
- razvejanost internega omrežja;
- slaba pretočnosti v ceveh (slepi vodi brez potrošnikov, prazna stanovanja);
- neporaba vode za daljši čas (odhod na dopust, šolske počitnice);
- stara dotrajana instalacija v zgradbi in vrsta vgrajenih materialov;
- izvedba internih vodoinstalacijskih del.
V želji, da bi naši uporabniki pili kvalitetno vodo priporočamo, da ponovno preverite svojo instalacijo v
zgradbi glede na navedene parametre, predvsem glede mrtvih odsekov cevovodov v zgradbi in
pretočnosti. Zlasti pomembno je, da cevovode, kjer nekaj časa ni bilo odvzema vode, pred ponovno
uporabo intenzivno izperete (pustite, da voda izteka na koncu kraka). Vsekakor pa smo vam vseskozi
pripravljeni svetovati in sodelovati pri odpravi neskladnosti ob eventualnem pojavu.
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