
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

V občini Črnomelj in Semič bomo v letu 2022 izvedli akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz 
gospodinjstev. Za brezplačen prevzem le teh bomo poskrbeli v sodelovanju s pooblaščenim zbiralcem 
nevarnih odpadkov.

Akcije v preteklih dveh letih nismo izvajali zaradi ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja Corona 
virusa. Občani so imeli možnost dostave nevarnih odpadkov na naš pod center za ravnanje z odpadki na 
Vranovičih. To možnosti občani, ki odpadke ne bodo pripeljali na zbirna mesta v sklopu akcije še vedno 
imajo. 

Poudariti je potrebno tudi, da je zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov ni ravno brezplačno. Strošek 
zbiranja in odvoza nevarnih odpadkov je vključen v ceno ravnanja z odpadki, ki jo občani vsak mesec 
plačajo preko položnic. Torej bi bilo bolj prav, če bi rekli, da lahko občani pripeljejo nevarne odpadke brez 
dodatnih stroškov. Akcija je namenjena izključno gospodinjstvom obeh občin, torej �zičnim osebam s 
stalnim prebivališčem na območju občin Črnomelj in Semič. 

Nevarni odpadki, ki jih krajani lahko brezplačno oddajo so: 

• stara zdravila in kozmetika, 

• uporabljeno jedilno in motorno olje, 

• odslužena svetila, topila, škropiva,

• razne kemikalije, čistila, barve, laki, spreji, 

• baterije in akumulatorji.

V ta namen so določene lokacije in čas zbiranja in oddajanja nevarnih odpadkov po krajevnih 
središčih. Akcija bo potekala 11. in 12. novembra 2022.

PETEK, 11. NOVEMBER 2022

8.00 - 9.30: STARI TRG - (gasilski dom); KS Stari trg, KS Sinji Vrh

10.00 - 11.30: DRAGATUŠ - (ob bivšem skladišču »KZ«); KS DRAGATUŠ

12.30 – 14.00: VINICA - (križišče izza cerkve ); KS Vinica

14.30 – 16.00: ADLEŠIČI - (gasilski dom); KS Adlešiči, KS Tribuče

16.30 – 18.00: GRIBLJE - (gasilski dom ); KS Griblje

SOBOTA, 12. NOVEMBER 2022 

8.00 – 11.00: ČRNOMELJ - (gasilski dom Črnomelj ); KS Črnomelj, KS Butoraj

11.30 – 12.30: KANIŽARICA - ( pri čistilni napravi oz. »EKO OTOKU« ); KS Kanižarica, KS Dobliče

13.00 – 14.30: NAKLO - (avtobusna postaja Naklo ); KS Talčji Vrh, KS Petrova vas

15.30 – 18.30: SEMIČ - (parkirišče ob gasilskem domu v Semiču ); krajani občine Semič

Prenovljena spletna stran

V mesecu septembru je »zaživela« prenovljena spletna stran Javnega podjetja Komunala Črnomelj 
d.o.o. Poleg zgleda in ostalih posodobitev, ki so za uporabnika nevidne, so na novo spletno stran dodane 
tudi nove vsebine. Za uporabnike je mogoče najbolj zanimiva bližnjica do portala Komunala.info. 

Portal po predhodni registraciji (navodila za registracijo so priložena) uporabnikom omogoča vpogled 
v zgodovino računov, odčitkov, datumov praznjenja greznic, … . Poleg tega pa lahko uporabniki preko 
portala sporočajo tudi stanje vodomerjev ter podajajo reklamacije.

Na komunali se trudimo v duhu digitalizacije posodabljati vse naše procese, vključno s komunikacijo z 
uporabniki. Vendar pa komunikacija z uporabniki preko modernih kanalov ne more delovati, če te kanale ne 
uporabljajo tudi uporabniki naših storitev. Od 7.175 izdanih računov za naše storitve v mesecu septembru, 
jih je bilo samo 1.301 računov poslanih po elektronski pošti. Zato na tem mestu še enkrat poziv za vse 
uporabnike, da se odločijo za prejemanje računov po elektronski pošti. 

Tudi zbirnih računov za katere je bilo v preteklosti veliko povpraševanja imamo trenutno zgolj 63. 
Zbirni račun pomeni račun za več odjemnih mest (na primer hiša in zidanica) na eni položnici. 

Samo Kavčič, direktor JP Komunala Črnomelj


