komunalko
7 OKT '18

Zeleno Posavje

za naravo in zdravje: z evropskimi sredstvi
do manj odpadkov v posavski regiji
Varuhi narave na delu
Dr. Janez Bogataj:
Okusi so priučeni

Okolju najbolj prijazno naselje
v letu 2018 so Globočice
Novost iz Brežic – koncept
»zelenih prireditev«

Iz vsebine
I. Uvodne besede

3

II. O delu Komunale Brežice

4

III. Aktualno

18

IV. Razvedrilo

38

COLOR

II.

III.

OKT '18

7

komunalko
GRAY

Informativni bilten Komunalko je
namenjen informiranju občanov o
delovanju Komunale Brežice, d. o. o.,
ozaveščanju o pomenu varovanja okolja
in naravnih virov, prinaša pa tudi aktualne
teme s tega področja in razvedrilno
vsebino. Brezplačno ga prejmejo vsa
BLACK
gospodinjstva
v občini Brežice.

Naklada: 9.000 izvodov
Izdajatelj in založnik:
Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o.
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
ID za DDV: SI 21101906
info@komunala-brezice.si
www.komunala-brezice.si
Glavna urednica: Petra Grajžl
Uredniški odbor: Darko Ferlan, Zlatka Maček,
Jasmina Butara, Afrodita Horvatič
Lektura: Jezikovni sloved, Sanja Berend, s. p.
urednistvo@komunala-brezice.si
Grafično oblikovanje: Domdesign, d. o. o.
Tisk: Tiskarna Artisk
v 1.0 | DC | okt XVIII

IV.



Ozaveščen
zajtrk je
priložnost
za naravo
Velika motivacija velikemu številu ljudi, da
zjutraj lažje vstanejo in začnejo nov dan, je
dišeča in omamna kava. Ta je gotovo ena
izmed najbolj priljubljenih pijač na svetu. Ko
jo popijemo, nam ostane kavna usedlina,
ki je lahko odlična npr. za napovedovanje
prihodnosti, v večini primerov pa roma na
odlagališča. Tam se tudi zaradi nje proizvede
milijone ton toplogrednih plinov metana in
ogljikovega dioksida, ki vplivajo na klimatske
spremembe. Samo na Nizozemskem, kjer to
merijo, gre na odpad letno 30.000 ton kavne
usedline. Kar 70 odstotkov odpadne kave
nastane v domačih gospodinjstvih. Kaj pa vi
naredite s kavno usedlino? Ali veste, da je kavna
usedlina idealna osnova za rast gob, kot so
šampinjoni in bukov ostrigar, in da jih lahko zelo
enostavno gojite v svojem stanovanju?
Pa se vrnimo k našemu jutru. Recimo, da si
poleg kave za zajtrk na olju spečete okusna
jajca na oko. V ponvi vam ostane nekaj olja, ki
ni več uporabno. Pustite ga, da se ohladi, in ga
zlijete v plastično posodo ter ga nato oddate
v za to namenjene zbirnike. Če sodite med
tiste, ki sledijo temu načinu odlaganja, se vam
prisrčno zahvaljujemo. Hvala v imenu planeta!
Večina namreč olje zlije v straniščno školjko
ali odtok. S tem ne tvegamo le da bi v svoj
kanalizacijski sistem priklicali različne škodljivce
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ali pripomogli k njegovi zamašitvi, temveč lahko
povzročimo tudi onesnaženje površinskih voda in
podtalnice, saj že ena sama kapljica odpadnega
olja onesnaži kar tisoč litrov vode. Na drugi strani
pa lahko iz odpadnega olja nastane bio gorivo, ki
poganja avto in ohranja naravo.
Tako je lahko že preprosta stvar, kot je ozaveščen
zajtrk, prvi korak k varovanju narave in obstanku
našega planeta. Če k temu dodamo še dejstvo,
da omenjene sestavine za zajtrk iz trgovine
odnesemo v vrečki za večkratno uporabo in si
pripravimo le toliko hrane, kot je lahko pojemo, se
lahko označimo za varuha narave. Vabim vas, da
se nam pridružite pri ozaveščenem zajtrku in vseh
nadaljnjih obrokih v dnevu.
Petra Grajžl,
glavna urednica

A

Abeceda odpadkov

Lahko je tudi abeceda ločevanja. V kateri
zabojnik sodi določen odpadek? Vse to najdemo
v »abecedi odpadkov« na spletni strani www.
komunala-brezice.si.
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Predstavitev
direktorice
Komunale Brežice

mag. Jadranke
Novoselc
Direktorica se predstavi …
V podjetju Komunala Brežice sem zaposlena
sedem let, torej od same ustanovitve, na
področju komunale pa delam že več kot
desetletje. V tem času sem kot vodja različnih
enot gospodarskih javnih služb natančneje
spoznala procese dela v teh enotah in razvijala
čut za timsko delo, kar je pri vodenju podjetja
pomemben dejavnik. V zadnjem letu sem kot
izvršna direktorica postopoma spoznavala potek
dela direktorja, sodelovala pri pomembnejših
odločitvah vodstva in pridobila celosten pregled
nad delovanjem podjetja. Izpopolnjevala sem
tudi veščine vodenja in motivacije zaposlenih, kar
bom uporabljala pri vodenju Komunale Brežice.
Nato spregovori o temeljih in srcu podjetja …
Temelj in srce našega podjetja so naši zaposleni.
Spoštujem in cenim delo prav vsakega izmed
njih. Številnim zaposlenim sem bila v preteklih
letih tudi neposredna vodja (kot vodja enot
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
odpadnih voda ter enote ravnanja z odpadki),
tako da poleg poteka dela poznam tudi vsakega
sodelavca. In ni boljšega občutka, kot je ta, ko
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kot direktorica prejmem pohvalo s terena za
dobro opravljeno delo naših zaposlenih. Veseli
me, da je takšnih pohval vse več, saj dobimo na
ta način s strani naših uporabnikov potrditev, da
storitve kakovostno opravljamo. Hkrati je vsaka
pohvala še dodatna motivacija za vsakega izmed
zaposlenih. Ponosna sem, da imam ob sebi
izjemne in srčne sodelavce, s katerimi skupaj
delamo in ustvarjamo nove zgodbe ter nove
inovativne projekte.
Doda nekaj besed o svojem pogledu na
vodenje …
Vodenje podjetja mi je v ponos in veliko veselje,
saj so »komunalne vode« področje, ki me
spremlja skozi celotno kariero. Prevzem vodenja
podjetja seveda obenem predstavlja določen
izziv in veliko odgovornost. Toda izzivi so tisti,
ki v nas prebujajo ustvarjalnost in nas ženejo
naprej. Prepričana sem, da lahko z resnim,
odgovornim in odločnim pristopom ter ob
podpori sodelavcev ohranjam Komunalo Brežice
na pravi poti in zagotovim stabilnost tako
podjetju kot tudi sodelavcem.
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Dotakne se tudi prihodnosti …
Lahko rečem, da je Komunala Brežice
inovativno, uspešno in v javnosti prepoznavno
ter dobro sprejeto podjetje. Za to je v veliki meri
zaslužen dosedanji direktor Aleksander Zupančič
z odlično ekipo srčnih ljudi. Postavljeno imamo
vizijo podjetja in strategijo razvoja, ki jima že
ves čas uspešno sledimo. Zastavljeni sta dobro
in moj namen je, da jima sledimo še naprej
ter dosežemo zastavljene cilje. Kot dobra
gospodarica bom skrbno upoštevala razmerje
med zdravo rastjo in stabilnostjo podjetja,
kajti to utrjuje naše temelje in gradi poslovno
uspešnost na dolgi rok. Komunala Brežice
je uspešna zaradi inovativnih programov in
zavzetih zaposlenih.
Tudi v prihodnje bomo največ pozornosti
namenjali kakovostno izvedenim storitvam in
zadovoljstvu naših uporabnikov.

z vrtci in šolami je naravnost navdihujoče. V
Komunali Brežice se zavedamo, da je treba
z ekološkim ozaveščanjem začeti že pri
najmlajših, saj so ti iskreni, znanja željni in naši
največji pomočniki pri ozaveščanju staršev ter
starih staršev. Vsekakor bomo za naravo, naše
življenjsko okolje in posledično za naše zanamce
na ta način skrbeli tudi v prihodnje.
Na koncu še doda:
Kakovostno izvedene storitve, zadovoljni
uporabniki, srčni zaposleni in ohranjena narava
– ključno je, da nas vse, kar delamo, izpolnjuje
in bogati ter da vse, kar počnemo, opravljamo
s srcem. Pomembno je, da ohranjamo poštene
in odkrite odnose ter da smo tudi sicer iskreni.
To je moje vodilo in obenem tisto, kar odlikuje
moje sodelavce. Na ta način je uspeh našega
podjetja zagotovljen.

Nekaj besed nameni varovanju okolja …
Po izobrazbi sem magistrica znanosti s področja
varstva okolja, sicer pa sem univ. dipl. biologinja.
Zavedam se ranljivosti narave, minljivosti
naravnih virov in pomena varovanja okolja. Eno
izmed ključnih poslanstev našega podjetja je
ozaveščanje naših uporabnikov na to temo. V
ta namen že vrsto let izvajamo več različnih
projektov, ki so se izkazali kot zelo uspešni in
so jih kot primer dobre prakse prevzela tudi
nekatera druga podjetja. Učinki ozaveščanja
so se pokazali v občutno zmanjšanih količinah
odloženih odpadkov ter v povečanem deležu
ločeno zbranih odpadkov. Predvsem sodelovanje

Veter v krilih podjetjem pri
osvajanju novih tržišč.
Logotip je vstopna točka v blagovno znamko.
Blagovna znamka je hram informacij o vas.

B

Biološki odpadki

So biorazgradljivi odpadki, ki sodijo v rjavi
zabojnik ali na kompost. Potrudimo se, da
jih bo čim manj.

Z enotno
zgodbo do
zanesljivega
uspeha.

Oblikovanje je zaupanje na prvi pogled.
Spletna stran je prvi stik z vašimi naročniki.
Poslovni sistem je gonilo vašega napredka.

Domdesign, d. o. o.
PE Kolodvorska 7 a, 8270 Krško

040 842 313

studio@domdesign.si

domdesign.si

Digital Design Engineering.
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Zgodilo se je
v letu 2018
Februar

Januar
»Dan brez uporabe plastičnih vrečk« na
Tržnici Brežice: Obiskovalci so izdelke, kupljene
pri ponudnikih na stojnicah, lahko odnesli v
biorazgradljivih vrečkah.
K projektu »Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe«
sta pristopila Dom upokojencev Brežice in Zavod
Dobra družba.
Na »Okusih Posavja« smo spodbujali pitje vode
iz pipe.

COLOR

Na dobro obiskani novinarski konferenci smo
predstavili svoje delo in projekte.

Najboljši predlog z javnega natečaja »Odpadno
je prodajno« je »Ležalka za na plažo« avtorice
Romane Srpčič, sešita iz 34 kosov različnega
odpadnega jeansa in polnjena z odpadnim
polnilom.

Kot vodilni partner smo pričeli s projektom
Zeleno Posavje, ki povezuje posavska komunalna
podjetja pri ozaveščanju o varovanju naravnih
virov in skrbi za naše okolje.
GRAY

Letos smo za vas:

Marec
Komunala Brežice je ponovno med
najboljšimi zaposlovalci v državi – prejeli
smo tudi posebno priznanje za starejšim
prijazno podjetje.

BLACK

6

Skupaj z devetimi pilotskimi
podjetji smo izbrani za
sodelovanje v brezplačnem
projektu psihosocialne podpore
zaposlenim Naprej.

uredili več kot 3.400 m novih
kanalizacijskih kanalov,
položili nove in obnovili dotrajane
vodovodne cevi v dolžini več kot 2.700 m,
uredili vodovodne prevezave v dolžini
2.150 m,
z daljinskim nadzorom opremili štiri
vodohrane in črpališča,

April

vsa črpališča na vodovodnem sistemu
Bizeljsko opremili z zaščito proti suhim
tekom in v kataster vnesli že več kot 96
km vodovoda,

Rekordna čistilna akcija letos
medgeneracijsko obarvana – skupaj več
kot 400 prostovoljcev zbralo več kot
8.000 kg odpadkov!

naredili nadgradnjo vseh objektov
na vodovodnem sistemu Mokrice v
najsodobnejši sistem ATVISE,

V spomladanski akciji zbiranja tekstila smo
odpeljali več kot tono odpadnega tekstila,
ki bo predelan v ponovno uporabne stvari.

na črpališču Močnik na vodovodnem
sistemu Sromlje vgradili reaktorje
kinetične tehnologije za mehčanje vode
in odstranjevanje pesticidov.
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Junij
Varuha narave z največ znanja na eko kvizu
sta 6. razred OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in
7. razred OŠ Globoko.

Maj
Osnovnošolci iz občine Brežice so v
največji zbiralni akciji odpadnega jedilnega
olja v Sloveniji doslej zbrali 4.000 litrov
odpadnega olja.
Uspešno smo izvedli tehtanje zavržene hrane po
vseh šolah in vrtcih v občini Brežice.

September
Nova direktorica podjetja je postala mag.
Jadranka Novoselc
S pomočjo prostovoljcev smo očistili najbolj
onesnažene ekološke otoke v sklopu akcije
»Očistimo Slovenijo 2018«

V sklopu vsakoletne družbeno koristne akcije
smo posekali smreke ob atletski stezi pri OŠ
Velika Dolina.
Za sistem odnosa z zaposlenimi Kultura zavzetih
inovatorjev 3 x 12 smo prejeli srebrno priznanje
za inovacije Posavja.
Brežice so dobile »avenijo cvetja«, s čimer
smo kljub zahtevnemu vzdrževanju edinstveno
okrasili mestno jedro.

Oktober
Komunala se seli v nove prostore. Najdete nas
na Cesti bratov Milavcev 42.

Na dnevu brez avtomobila v Brežicah
smo predstavili recikliranke Tjaše Venek
Požgaj – vrečke iz rabljenih zaves, s
katerimi lahko nadomestimo plastične
vrečke za sadje in zelenjavo.

C

Celostni sistem odnosov z
zaposlenimi »Kultura zavzetih
inovatorjev 3 x 12«,

s pomočjo katerega so zaposleni postali
visoko zavzeti in kot takšni storitve opravljajo
kakovostno. Zadovoljen komunal'c je prijazen
komunal'c.
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Varuhi narave
na delu
V sedmih letih, odkar se je začela pisati
zgodba Javnega podjetja Komunala Brežice,
so se izpisale neverjetne, a resnične zgodbe
pri ravnanju z odpadki. Leta 2011 je bilo na
odlagališče odloženih 4.355 ton odpadkov,
leta 2016 še 428 ton, leta 2017 pa je bila
zgodba lepša, saj je bilo nanj odloženih le 171
ton odpadkov.

Tako smo v zadnjih šestih letih na naših domovih
ločeno zbrali 105 % več odpadkov kot leta
2011. Občani občine Brežice smo se v veliki
meri ozavestili, da lahko naravo ohranjamo le z
ločevanjem odpadkov in pravilnim ravnanjem z
njimi.

Na leto zberemo za približno 1.290 %
več biološkega odpada.

Ogromne količine odpadkov sedaj več ne
obremenjujejo narave, saj se ne odlagajo na
odlagališču, ampak se reciklirajo in ponovno
uporabljajo. Dejansko postajamo uporabniki vse
večji varuhi narave in z odgovornim ravnanjem
ohranjamo čistejši življenjski prostor ter
zapuščino za naslednje rodove.
Se pa zavedamo, da smo dosegli številke, ko rast
ločeno zbranih odpadkov ne bo več tako velika in
tudi grafikoni ne bodo več tako impozantni, saj
bo ostajalo vedno manj odpadkov za ločevanje.
Kljub temu bomo še vedno veliko energije vlagali
v ozaveščanje, saj se zavedamo, da le moštva
z odličnimi trenerji in dobrim delom lahko
ohranjajo ali celo izboljšujejo dosežene rezultate.
Skupaj zmoremo vse.
Naslednji cilj ozaveščanja se bo gibal v smeri
zmanjšanja ustvarjenih količin odpadkov in
prizadevanj za doseganje strategije »zero waste«.

Č

Črna odlagališča

Ali veste, da so vsi nepravilno odloženi odpadki
ob ekološkem otoku tudi črno odlagališče? Vam
je res vseeno?
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Oskrba s pitno vodo
Pitna voda je dobrina, ki jo imamo za
samoumevno. 24 ur na dan nam je na razpolago v
neomejenih količinah, kar pomeni tudi v vsakem
trenutku, ko odpremo pipo. Ali znamo ceniti to,
kar imamo? Za 1.000 litrov odlične vode iz domače
pipe plačamo 0,64 EUR, kar je toliko, kot stane
ena plastenka vode v trgovini. Ta cena vključuje
črpanje, obdelavo, preizkuse in kontrolo kakovosti
pitne vode, redno vzdrževanje skoraj 700 km
vodovodnih cevi in 93 vodovodnih objektov ter
seveda tudi pridne roke naših vodovodarjev, ki
vsak dan v letu 24 ur na dan skrbijo, da je z vodo
vse v najlepšem redu.

Kakšne pa so cene oskrbe s pitno
vodo v občini Brežice v primerjavi
s sosednjimi občinami?

0,9695
0,6737

0,6468

0,50
0,25
0,00
0
Brežice

Kostanjevica

Krško

Pri oskrbi s pitno vodo je med občinami kar
precejšnja razlika. V primerjavi s sosednjimi
občinami zagotavljamo prebivalcem občine
Brežice občutno najcenejšo dobavo pitne vode, ki
sodi po kakovosti v sam slovenski in svetovni vrh.

Zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov
Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov zahtevata
od nas vsako leto več truda in iznajdljivosti, da bi
uspeli ohraniti cene iz sedaj že dokaj oddaljenega
leta 2013. Od tedaj je država dodatno predpisala,
da moramo veliko več odpadkov zbirati ločeno in
jih posebej obravnavati. To pomeni, da je za vsako
vrsto odpadka potrebnih več elementov, kot so
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0,16
0,12
0,08
0,04
0,00
0

0,1374

0,1377

Brežice

Kostanjevica

0,1167

Krško

Iz primerjave lahko vidimo, da so cene v vseh treh
občinah zelo podobne in se vsi izvajalci gibamo v
okviru 0,02 €.

Eden od največjih problemov nastane, ko je
greznica polna in se zamaši odtok iz objekta. Veliko
obupanih klicev na pomoč prejmemo ravno zaradi
tega, zato imamo na našem novem specialnem
vozilu za odvoz in praznjenje grezničnih gošč
zapisano: »Ko udari nesnaga, Komunala pomaga.«
Res je tako. Največ pohval dobimo ravno za
opravljeno delo ekipe, ki vam izprazni greznico in
sprosti odtoke iz hiše ali stanovanja. Veseli nas,
da cenite to zahtevno in za marsikoga nehvaležno
delo, za katerega si naši zaposleni vsekakor
zaslužijo spoštovanje.

Kakšne pa so cene te storitve v
primerjavi s sosednjimi občinami?
Primerjava cen praznjenja greznic v €/m3
Cena (EUR/m3)

Cena (EUR/m3)

0,75

Primerjava cen zbiranja in prevoza odpadkov v €/kg

Praznjenje greznic

Primerjava cen oskrbe s pitno vodo v €/m3
1,00

V primerjavi s sosednjimi občinami so
cene naslednje:

Cena (EUR/m3)

Gospodarske
javne službe v
občini Brežice

denimo: ločen odvoz, dodatne vožnje, dodatna
specialna vozila, dodatni ljudje, poseben prostor
za pretovor itd. Vse omenjeno vsako leto povečuje
obseg dela in seveda vpliva tudi na dvig stroškov.
Najnižje stroške smo imeli, ko so se vsi odpadki
zbirali v eni posodi, ki smo jo pobirali z eno ekipo
in enim vozilom, ter na enem mestu, pozneje pa se
je število posod, ki jih moramo izprazniti, in poti, ki
jih moramo prevoziti, velikokrat povečalo.

0,4888

0,50
0,38

0,3767

0,2981

0,25
0,13
0
Brežice

Kostanjevica

Krško

Ob primerjavi cen praznjenja greznic in majhnih
čistilnih naprav je razvidno, da vam zagotavljamo
to storitev po občutno najnižji ceni in da smo ob
tem zelo učinkoviti.
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Odvajanje komunalne
odpadne vode

Čiščenje komunalne
odpadne vode

Vsem tistim, ki ste priključeni na javno
kanalizacijsko omrežje, zagotavljamo odvajanje
odpadne vode neposredno na čistilno napravo.
Gre za zelo zahteven proces, saj je treba vodo
zaradi višinske razlike marsikje prečrpavati.
Velike težave nam povzročajo odpadki, kot so npr.
odpadna hrana in odpadno olje, saj jih kar precej
uporabnikov še vedno odvrže kar v straniščno
školjko. S tem je izvajanje te službe bistveno
oteženo in posredno se posledično povečujejo
tudi stroški. Nanje vplivajo tudi vdori meteornih
voda, ki občasno povzročajo poplavljanje in
nezaželene izlive odpadnih voda iz sistema. Gre za
zelo zahtevno službo, ki je v veliki meri odvisna od
omrežja in kulture uporabnikov.

Tako greznično goščo iz greznic in malih
komunalnih čistilnih naprav kot tudi odpadno vodo
iz kanalizacije je treba očistiti in neoporečno vrniti
v naravo. To storitev izvajamo na treh čistilnih
napravah: centralni čistilni napravi Brežice,
čistilni napravi Obrežje in čistilni napravi Globoko.
Čiščenje je zelo zahteven proces, za katerega je
potrebnih več komponent: kompleksna in draga
infrastruktura, veliko električne energije, testiranj,
vzorčenj, vzdrževanja in ostalih rednih operativnih
nalog. Vse omenjeno pomeni tudi velike stroške, ki
se odražajo pri ceni storitve.

Primerjava cen čiščenja komunalne odpadne vode v EUR/m3

0,42

0,3652

0,4117
DEŽEVNICA

0,32

0,2817

0,21

0,6764

0,70
0,53

0,5479

0,4471

0,35
0,18

0,11
0
Brežice

Kostanjevica

Krško

V primerjavi s sosednjimi občinami so cene
odvajanja komunalne odpadne vode zelo
primerljive. Čisto točna primerjava je nemogoča,
saj je strošek odvajanja deževnice s streh objektov
v občini Brežice že upoštevan v ceni odvajanja
komunalne odpadne vode in se ne zaračunava
dodatno, medtem ko v občini Krško ta strošek
obračunavajo dodatno in kot samostojno postavko,
pri čemer ni zajet v ceni odvajanja komunalne
odpadne vode. To je treba upoštevati pri
primerjavi cen, čeprav neposredna primerjava ni
možna, saj ne moremo natančno opredeliti stroška
deževnice.
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Cena (EUR/m3)

Primerjava cen odvajanja komunalne odpadne vode v €/m3

Cena (EUR/m3)

In kakšna je cena v primerjavi
s sosednjimi občinami?

Kakšne cene vam zaračunava Komunala
Brežice in kako učinkoviti smo pri
izvajanju te službe v primerjavi
s sosednjimi občinami, pa je
razvidno iz spodnje primerjave.

0
Brežice

Kostanjevica

Krško

Iz slike je razvidno, da so naše cene precej nižje
kot v sosednjih občinah, kar je dodatna potrditev
učinkovitosti izvajanja te službe v občini Brežice.

Primerjava cen izvajanja
gospodarskih javnih služb
Iz primerjave cen med občinami je razvidno, da
občani Brežic pri zbiranju in odvozu odpadkov
ter odvajanju odpadnih voda plačujemo približno
enako kot občani sosednjih občin, medtem ko
plačujemo pri oskrbi s pitno vodo, praznjenju
greznic ter čiščenju odpadnih voda občutno
manj kot v sosednjih občinah. Vse to je posledica
izjemne učinkovitosti izvajanja teh služb, velikega
napredka pri ozaveščenosti večine uporabnikov
ter seveda novih in inovativnih pristopov pri
poslovanju in izvajanju. Pri tem ste nam v veliko
pomoč vi, dragi uporabniki, predvsem tisti
najmlajši, ki ste neutrudni in največji varuhi narave.
Hvala vam.

Komunala Brežice odslej
na novem naslovu
Komunala Brežice se po šestih letih seli v
prenovljene skupne poslovne prostore. Od 25.
oktobra 2018 naprej nas najdete na naslovu
Cesta bratov Milavcev 42 v Brežicah.
Vse od ustanovitve leta 2011 so bile posamezne
enote podjetja razpršene po različnih lokacijah
– skladišče in enota za ravnanje z odpadki sta
delovala na Zbirno-reciklažnem centru Boršt,
enota oskrbe s pitno vodo ter enota odvajanja
in čiščenja odpadnih voda sta delovali na ČN
Mostec, gradbena enota v prostorih CRP pri
stadionu, sprejemna pisarna in uprava pa v

Melita
Lazanski:
Uporabnikom smo na
razpolago od ponedeljka do
petka med 7. in 15. uro, in sicer
na telefonski številki: 07 620
92 50 ali po e-pošti: info@
komunala-brezice.si.

komunalko 7

najetih prostorih občinske stavbe. S selitvijo
v skupne prostore bomo uporabnikom še
dostopnejši, saj bodo lahko na enem mestu
uredili večino zadev in prejeli vse potrebne
informacije. Zaradi narave dela ostaja enota
pogrebne službe pri pokopališču v Brežicah,
enota zbiranja odpadkov pa ostaja na Zbirnoreciklažnem centru Boršt.
Januarja 2018 smo kupili stavbo nekdanje
gradbene trgovine in že spomladi je naša
zagnana ekipa začela z obnovo. Prenovili smo
notranjost stavbe, zamenjali parket, uredili
ogrevanje in hlajenje z najnovejšo metodo
konstantne temperature skozi celo leto,
prenovili smo električno instalacijo, obnovili
sanitarije, zamenjali okna in fasado ter poskrbeli
za ureditev okolice. V tehnični stavbi, ki je v
neposredni bližini poslovne stavbe, smo uredili
svoje skladišče in pisarne.

D

Družbena
odgovornost

Odgovornost našega podjetja ni samo v tem, da
nudi kakovostne storitve, temveč da s svojim
delovanjem tudi v okolju odgovarja družbi,
prisluhne potrebam skupnosti in pozitivno
vpliva ter sooblikuje okolje, v katerem deluje.

11

O delu komunale

Podarjamo
brezplačen
Organko
ali rumeno
posodo

Si tudi vi želite, da v vaši kuhinji ne bi bilo
neprijetnih vonjav, ki pridejo iz bioloških
odpadkov, obenem pa bi želeli poskrbeti za
lasten kompost? Prava rešitev je Organko,
eleganten kuhinjski kompostnik.
Nihče namreč ne mara vonjav, ki se pojavijo iz
običajnih košev za organske odpadke v naših
kuhinjah, v toplejši sezoni pa se jim pridružijo še
nadležne mušice. Zdaj vam Komunala Brežice
ponuja idealno priložnost, da hkrati poskrbite za
svoje gospodinjstvo in naredite nekaj dobrega
tudi za okolje.
Druga možnost pa je rumena hišna posoda, ki jo
prav tako prejmete brezplačno.
Vse, kar morate storiti, je, da se prijavite
na prejemanje e-računov oz. položnic v vaš
e-poštni predal ali računov v mobilno denarnico.
To storite tako, da izpolnite soglasje za
prejemanje e-računov na naši spletni strani ali
izpolnite obrazec.

Še ne poznate Organka?
•

•
•
•
•

E

Ekološki otok

V občini Brežice jih imamo 180. Vsakega izmed
njih in njihovo okolico komunalci čistimo
najmanj enkrat tedensko. Ob njem ne puščamo
rumenih vreč z odpadno embalažo, kartonsko
embalažo strgamo in/ali zložimo, plastično in
kovinsko embalažo pa stisnemo. Za vse ostalo je
tu Komunala Brežice na telefonski številki (07)
6209 250.
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Organko je odličen kuhinjski kompostnik,
v katerega odlagamo ostanke sadja in
zelenjave, ki se najpozneje v štirih tednih
fermentirajo v kompost.
Z njim sami pridelate povsem brezplačno
naravno gnojilo za zalivanje lončnic.
Vaša kuhinja bo brez neprijetnega vonja in
nadležnih insektov.
Zanj ne potrebujete vrečk za odpadke.
Zmanjšali boste stroške ravnanja z biološkimi
odpadki.

Kuhinjski kompostnik Organko ali rumeno
posodo za odpadno embalažo za svoje
gospodinjstvo dobite popolnoma vsi, ki se
prijavite na prejemanje naših položnic v e-obliki.
Tako boste prispevali k varovanju okolja, hkrati
pa se vam bodo znižali stroški komunalnih
storitev. Odlična ideja, kajne?

Soglasje za prejemanje e-računa najdete
na naši spletni strani. Lahko vam ga tudi
natisnemo v naši sprejemni pisarni.

O delu komunale

Poskrbimo, da
pokopališče ne
bo smetišče
Tako kot nastajajo odpadki v naših domovih in
na delovnem mestu, nastajajo odpadki tudi na
pokopališčih.
Odpadke s pokopališč odvažamo tedensko,
odvisno od polnosti zabojnikov.

V naši občini je bilo v
letu 2017 zbranih 40 ton
odpadnih nagrobnih sveč.
Pozitiven podatek: število
odpadnih nagrobnih sveč
se v povprečju vsako leto
zmanjša za eno tono.

Mesečno
odvržemo 15 do
20 ton odpadkov s
14 pokopališč v naši
občini.

Zelo
pomembno
je, da na
pokopališčih
odvržemo sveče v
za to namenjene
zabojnike.

Barbara Fumić
sporoča: »Zbirnoreciklažni center Boršt
je v zimskem času (od 1.
novembra do 28. februarja)
odprt vsak delovnik med 7.
in 17. uro, ob sobotah pa
med 8. in 13. uro.«

Je na naših grobovih res
toliko odpadkov?
Na žalost se znajde v zabojnikih na pokopališčih
vse več odpadkov, ki sicer ne nastanejo tam.
Med odloženimi odpadki najdemo azbestne
plošče, nevarne odpadke, filtre od olj, mrtve
živali, štedilnike in podobno.
Prav tako je Zbirno-reciklažni center Boršt odprt
dopoldan, popoldan in ob sobotah. Če ne veste,
kam z odpadki, nas pokličite in z veseljem vam
bomo svetovali.

F

»Fajn« je ponovna
uporaba,

da ne zavržemo, česar ne potrebujemo več,
temveč odnesemo na Prinesi–odnesi. Imate
doma stvari, ki vam ne služijo več, a bi jih z
veseljem uporabil nekdo drug? Pridružite se
naši družbeno odgovorni pobudi »Prinesi–
odnesi« in še uporabne stvari, ki jih ne
potrebujete več, podarite nekomu, ki jih
potrebuje. Pričakujemo vas vsako soboto med
8. in 12. uro na Tržnici Brežice.
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V občini Brežice imamo 14 pokopališč. Vsa so
opremljena z zabojniki za odpadne nagrobne
sveče in mešane komunalne odpadke, ponekod
pa so tudi zabojniki za biološke odpadke ali
odpadno embalažo.
Jeseni smo na obstoječe zabojnike nalepili
navodila, ki kažejo, kam odložiti posamezen
odpadek s pokopališča. S krajevnimi skupnostmi
sodelujemo glede ozaveščanja uporabnikov
in povečanja števila zabojnikov na
pokopališčih.
Spoštovani obiskovalci
pokopališč, vi nosite največjo
odgovornost pri ločevanju
odpadkov na pokopališču.
Zato vas vljudno prosimo,
da spoštujete pravila
ločevanja odpadkov.

Odloči se za okolju prijaznejšo svečo:
•
•
•
•

izdelano iz polipropilena,
izdelano iz stekla,
solarno nagrobno lučko ali
prižgi virtualno svečo na svecamanj.si.

G

Gospodarske javne
službe

Naše vsakdanje delovanje v okolju, naravi in
družbi obkroža splet služb, katerih delovanja
se niti ne zavedamo, pa vendar brez njih v
današnjem času ne bi mogli živeti. Voda, ki
jo pijemo, smeti, ki jih proizvajamo, odpadne
vode, ki nastajajo in se odvajajo, vse to so deli
gospodarskih javnih služb, ki so nedvomno eden
najpomembnejših spremljevalcev človeškega
življenja danes.
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V zabojnik za odpadne nagrobne sveče
odlagamo:
vse vrste plastičnih sveč (tudi elektronske),
vključno z ostanki parafina in pokrovčki.
Ti zabojniki so namenjeni odpadkom, ki
nastanejo na pokopališčih in ne doma ali na
delovnem mestu!

Želite zamenjati
azbestno kritino
na strehi?
Azbest je skupno ime šestih naravnih silikatnih
mineralov, ki so odporni na lužila, kisline in
visoko temperaturo. Zaradi teh lastnosti so ga v
preteklosti v veliki meri uporabljali v industriji in
gradbeništvu.

in povzročijo azbestozo, pljučni rak, maligni
mezoteliom in druge hude bolezni.

Azbestnocementna kritina (v Anhovem so jo
nehali izdelovati leta 1996) je bila v letih od
1970 do 1990 najpogostejša izbira lastnikov hiš.
Tako kot za druge azbestne izdelke tudi zanjo
velja, da je ne smemo odstranjevati sami, ampak
morajo to storiti pooblaščeni izvajalci.

Po podatkih Agencije Republike Slovenije
za okolje (ARSO) je za varno odstranjevanje
azbestnocementne kritine v Sloveniji
pooblaščenih 360 izvajalcev. V občini Brežice sta
to podjetji:

Azbest postane nevaren, ko se material, ki
ga vsebuje, obrabi, poškoduje ali pa se zaradi
neprimernega ravnanja z njim začnejo azbestna
vlakna sproščati v zrak in s tem ogrožati
zdravje ljudi. Azbestnih vlaken ne vidimo s
prostim očesom, jih ne vohamo in
ob vdihavanju ne čutimo.
Če jih vdihujemo, lahko
pridejo globoko v pljuča

•
•

MONTIM storitve, d. o. o.
07 348 33 70
Krovstvo Kovačič, Ivan Kovačič, s. p.
041 581 474

Komunalko svetuje:
Za menjavo azbestne kritine
lahko pridobite kredit Eko
sklada. Več na ekosklad.si.

Komunala Brežice, d. o. o., ni prevzemnik
gradbenih odpadkov in odpadkov iz te skupine, ki
vsebujejo azbest (azbestnocementnih odpadkov).
Najbližja prevzemnika tovrstnih odpadkov sta
podjetji KOSTAK d.d., in CeROD, d. o. o..

MONTIM storitve d.o.o.
Slovenska vas 6e
8261 Jesenice na Dolenjskem

07 34 83 370
info@montim.si
www.montim.si
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Pogosta
vprašanja

iz sprejemne pisarne
Koliko približno stane 1 m3 vode?
Cena 1 m3 vode je 0,70 €.

Do katerega datuma v mesecu se
lahko sporoči stanje na vodomeru?
Informacijo o stanju na vodomeru sprejemamo
do 25. dne v mesecu. Sporočite ga lahko na
elektronski naslov: stanje.stevca@komunalabrezice.si ali po telefonu: 07 620 92 50.

Kako pogosto stranki pripada
brezplačno praznjenje greznice?
Uporabniki, ki imajo greznice oz. male
komunalne čistilne naprave, so upravičeni do
praznjenja greznice vsako tretje leto.

Koliko stane odvoz
bioloških odpadkov?
Odvoz bioloških odpadkov stane mesečno
1,50 €/osebo.

Kolikokrat na leto stranki pripada
zabojnik za kosovne odpadke
in kaj lahko vanj odloži?

Kje dobimo rumene vreče za plastiko?
Rumene vreče prejme vsako gospodinjstvo
enkrat letno; v zavoju je toliko vreč, kot je
odvozov odpadne embalaže. Dodaten zavoj
rumenih vreč je možno prevzeti v sprejemni
pisarni Komunale Brežice. Uporabniki lahko
embalažo odlagajo tudi v rumeno posodo na
ekološkem otoku oz. si priskrbijo rumen hišni
zabojnik za odpadno embalažo.

Katere in kako velike
zabojnike lahko kupim
na Komunali Brežice?
Pri nas lahko naročite tri
vrste zabojnikov, in sicer za
odpadno embalažo, mešane
komunalne odpadke in
biološke odpadke.
Zlata Jurkas
Za gospodinjstva
svetuje:
»Prihranite
obstajata dve
svoj
čas
in
nam stanje
velikosti: 120 in
sporočite prek svojega
240-litrski zabojnik.

Kdaj je treba
zamenjati posodo
za komunalne
odpadke?

uporabniškega računa
na eKomunalku.«

Ko je obstoječa dotrajana ali pa ne ustreza
predpisanim standardom za posode.

Vsako gospodinjstvo lahko enkrat na leto naroči
odvoz kosovnega odpada. V zabojnik lahko
odloži kosovne odpadke (pohištvo, večji kosi
lesa, talne obloge, bela tehnika ipd.), v zabojnik
pa se ne odlaga gradbenega materiala in
tekstila. Naročila zabojnikov: info@komunalabrezice.si ali 031 602 604 (Barbara Fumič).

H

Hrana sodi na
krožnik, ne v smeti

Zato načrtujmo jedilnik, bodimo pozorni na
velikost obrokov, ne delajmo velikih zalog hrane
in v trgovino se ne odpravimo lačni.
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Krištof Žnideršič
obvešča: »Če opazite
okvaro na vodovodu, nam lahko
to sporočite na elektronski naslov
vodovod@komunala-brezice.si. Zaradi
hitrejše obravnave predlagamo, da nam
sporočite čim več podatkov, kot so npr.
kontaktna oseba in telefonska številka,
mesto okvare (v objektu, na travniku, ob
cesti), kaj pušča (ventil, vodomer),
ali povzroča škodo, ali je mesto
dostopno in podobno.«

eKomunalko –
do informacij
z nekaj kliki
Z nekaj kliki lahko preverite pregled odčitkov
stanj na vodomeru, oddate stanje vodomera,
pridobite podatke o naročenih storitvah,
podatke o odjemnem mestu in pregledate
svoje položnice. To je samo nekaj storitev, ki
jih omogoča spletni portal eKomunalko, do
katerega lahko dostopate prek naše spletne
strani www.komunala-brezice.si.

Na eKomunalku si lahko nastavite opomnik,
da boste na točno določen dan prejeli e-poštno
sporočilo z opomnikom za oddajo stanja
vodomera.

Na portalu eKomunalko
boste našli:
•
•
•
•
•
•

avtomehanika AVSENIK d.o.o.
Vavta vas 36, 8351 Straža

POOBLAŠČENI SERVIS

tel.:07/ 384 76 24
gsm:041/ 639 120

POOBLAŠČENI SERVISER VOZIL

VAM NUDI:

AVTOMEHANIKO IN SERVIS VSEH VRST TOVORNIH VOZIL
DIAGNOSTICIRANJE IN POPRAVILO ELEKTRONSKIH SISTEMOV VOZIL
AVTOELEKTRIKARSKE STORITVE
VULKANIZERSKE STORITVE
AVTOOPTIKA (za tovorna vozila ter avtobuse)
POLNJENJE KLIMA NAPRAV
PRALNICA ZA OSEBNA IN TOVORNA VOZILA
PESKANJE PLATIŠČ, ŠASIJE, PRIKOLICE

podatke o naročenih storitvah,
podatke o odjemnem mestu,
prikaz lokacije odjemnega mesta,
možnost oddaje stanja vašega vodomera od
22. do 25. v mesecu,
pregled odčitkov,
pregled izdanih faktur.

Aktualno

Varuhi
ekoloških
otokov
V septembrski akciji »Očistimo Slovenijo
2018« smo prostovoljci oz. varuhi ekoloških
otokov poskrbeli za ekološke otoke, ki so bili
najbolj nečisti.
V občini Brežice imamo 180 ekoloških otokov.
Čeprav okolico okrog vsakega izmed njih
čistimo najmanj enkrat tedensko, se zdi, da ves
trud komunalnih delavcev in vestnih občanov
ne zaleže kaj dosti, saj se nepravilno odloženi
odpadki vedno znova pojavljajo.

Če odpadke odlagamo okoli ekoloških otokov,
ustvarjamo nova črna odlagališča. Zavedajmo
se, da s svojimi dejanji vplivamo na okolje, in
bodimo vzor tudi ljudem okoli sebe.

Ekološki otok zapustim
urejen in čist.
Na ta način:
•
•
•

omogočim dostop ostalim uporabnikom,
poskrbim za lepši videz okolice in
prihranim (čiščenje in odvoz odpadkov, ki
na ekološki otok ne sodijo, predstavljata
dodaten strošek, ki ga plačujemo vsi).

Lokacije, kjer posamezniki še vedno
onesnažujejo okolico ekološkega otoka:
Bizeljsko, Brezovica, Stara vas, Dednja vas,
Dečno selo, Volčje, Kapele, Piršenbreg, Stojanski
vrh, Čatež (pokopališče), Pišeška cesta in v
Brežicah pri Mladinskem centru.

Iztok Trampuš,
varuh ekoloških otokov:

Kako na ekološkem otoku
pravilno odložim odpadek?
•

•
•
•
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Rumenih vreč z odpadno embalažo NE
PUŠČAM OB ZABOJNIKU na ekološkem
otoku, ampak vsebino odložim v zabojnik.
Kartonsko embalažo zložim in/ali strgam.
Plastično in kovinsko embalažo stisnem
in jo odložim brez vsebine.
Večje kose odpadkov in odpadke, ki
niso odpadni papir, drobna embalaža ali
odpadno steklo, odpeljem na ZRC Boršt
(delovni čas: pon.–pet.: 7.–19. ure, sob.:
8.–13. ure).

»Čeprav vedno več ljudi pravilno
sortira in odlaga odpadke, nekateri še
vedno mečejo različne odpadke v naravo in v
okolico ekoloških otokov, npr. televizijo, odpadne
avtomobilske gume, železo, okna in salonitne plošče.
Ko je v Dobravi še stal koš, sem enkrat tam naletel
tudi na živalsko drobovino. Odkar so koš odstranili, se
je stanje 100-odstotno izboljšalo, kar me veseli. Kljub
našemu trudu in prizadevanju, da bi bili ekološki otoki
zgledni, čisti in urejeni, se zna v praksi zgoditi,
da ni tako. Pohvalil pa bi Gregovce, Globoko,
Skopice, Globočice, Gazice, Brezje ter Sobenjo
in Župečo vas, saj imajo tam zgledno
urejeno okolico ekoloških
otokov.«

Aktualno

Komunala Brežice
je družini prijazno
podjetje
Komunala Brežice si je prislužila tudi certifikat
Družini prijazno podjetje. Kot vselej skrbimo
za razvoj in dobrobit zaposlenih in s tem
certifikatom bomo omogočili višjo kakovost
življenja tako delavcem kot tudi njihovim
otrokom oziroma družinam.

Iskanje ravnovesja med
družino in delom
Vsak delavec si želi, da bi lahko v poslovnem
svetu združil delo in družino, vendar je to v
današnjem času včasih težko. Na Komunali
Brežice smo naredili korak bližje k svojim
zaposlenim – vsakemu delavcu smo omogočili,
da pospremi otroka do šolske klopi, da se
lahko z odgovornim dogovori o uvajanju
otroka v vrtec in da ga lahko pospremi na
informativni dan.

Petra Osojnik, zaposlena
v Komunali Brežice: »Ko
prvošolček prvega septembra prvič
stopi skozi šolska vrata, podjetje
staršu omogoči izredni dopust, da
ga lahko pospremi.«

Delavcu prijazni ukrepi
Kot družini prijazno podjetje je Komunala
Brežice sprejela interni akt z ukrepi, ki
omogočajo zaposlenim, da »lažje zadihajo«.
Podjetje stremi k izboljšanju komunikacije med
zaposlenimi ter med zaposlenimi in uporabniki.
Ankete že kažejo pozitivne rezultate, saj so
uporabniki zelo zadovoljni s storitvami ter
angažiranostjo zaposlenih. Ko nastopi čas
dopustov, imajo prednost pri izbiri datumov
tisti, katerih partner ima kolektivni dopust,
ter tisti, katerih otroci imajo počitnice. Če
pride do izrednega družinskega dogodka,
delodajalec zaposlenemu omogoči odsotnost
brez nadomestila plače ter poskrbi, da ga nekdo
izmed sodelavcev nadomešča. Zaposleni se tako
lahko osredotoči le na družinsko okolje.

Zadovoljen zaposleni –
srečen delodajalec
Komunala Brežice stremi k
temu, da bi bili zaposleni
na svojih delovnih mestih
Bolniške se
zadovoljni. Vsak človek si
zmanjšujejo,
zasluži, da ga na delovnem
zadovoljstvo
mestu spoštujejo in cenijo.
raste.
Družina in družinsko življenje
sta za večino zaposlenih
največje bogastvo, zato je
Komunala Brežice družini prijazno
podjetje. S certifikatom Družini prijazno podjetje
omogoča zaposlenim, da uspešno usklajujejo
delo in družino, posledično so bolniške vedno
redkejše in zavzetost zaposlenih raste.

I

Inovativno

Le koga ne privlačijo novi produkti in nove
ideje? Spodbujajmo drug drugega pri tem. Naj
nam inovativnost pomeni navdih, kulturo in
osebni razvoj.

komunalko 7

19

Aktualno

Z evropskimi
sredstvi do
manj odloženih
odpadkov v
posavski regiji
Okoljevarstveni projekt »Zeleno Posavje –
za naravo in zdravje« združuje komunalna
podjetja z območja celotnega Posavja in je
odličen primer medsebojnega sodelovanja za
skupno dobro.
Komunala Brežice je prevzela vlogo vodilnega
partnerja v regionalnem okoljevarstvenem
projektu »Zeleno Posavje – za naravo in
zdravje«. Skupna vrednost projekta znaša več
kot 135.000 evrov, sofinancira ga Evropski sklad
za regionalni razvoj (ESSR). Ocenjujemo, da
bomo skozi različne aktivnosti dosegli 30.000
občanov širše posavske regije, med drugim tudi
tiste iz ranljivih skupin.

»Prav lepo je sodelovati z
izobraževalnimi ustanovami, ker
se zavedajo, da se lahko stvari vedno
izboljšajo. Tako smo v okviru operacije Zeleno
Posavje sodelovali s šolami in vrtci pri tehtanju
odpadne hrane, ki nastane po obrokih. Odlično smo
sodelovali z ravnatelji, koordinatorji prehrane v šolah,
kuharji in seveda tudi z učenci, ki že dobro vedo, da
hrana ni za v smeti. Cilj projekta, v katerem izvajamo
več aktivnosti, je jasen – želimo si, da se Posavje
poveže in postane vzor širši družbi.«
Jasmina Butara,
koordinatorka družbeno odgovornih
projektov

COLOR

Z našimi aktivnostmi spodbujamo k ponovni
uporabi stvari po gospodinjstvih in k
zmanjšanju odpadne organske hrane v vzgojnoizobraževalnih institucijah, gostinskih obratih in
po gospodinjstvih ter ozaveščamo o kakovosti
vode iz pipe in o pozitivnih učinkih pri pitju vode
iz pipe. Naši partnerji v projektu so podjetja:
Kostak, Javno podjetje Komunala Sevnica, Javno
podjetje Komunala Radeče in OKP Rogaška
Slatina. Projekt bomo zaključili aprila 2019.
GRAY

J

Jedilno olje

Ker z zlivanjem odpadnega olja v odtok ne
želim zamašiti kanalizacije ali prispevati k
onesnaženju podtalnice, ga oddam na ZRC Boršt
ali v temu namenjene zabojnike v mestu.
BLACK
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Skupaj s šolarji
vseh osnovnih
šol v naši občini
smo izpeljali
največjo zbiralno
akcijo odpadnega
jedilnega olja v
Sloveniji doslej – zbrali
smo tri tone in pol ali skoraj
4.000 litrov odpadnega jedilnega olja. S tem
smo vsi sodelujoči zaščitili tri milijarde in 340
milijonov litrov vode na tem planetu!

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Aktualno

V sklopu projekta je pri Stadionu Matije Gubca
v Krškem družba Kostak postavila pitnik, ki
vsem športnikom, navijačem in obiskovalcem
zagotavlja svežo pitno vodo.

K

Ko udari nesnaga,
komunala pomaga

Redno praznjenje greznic izvajamo vsako tretje
leto, če pa vam nesnaga udari že prej, pokličite
na številko (07) 6209 263 in se dogovorite za
termin praznjenja.

K

Po gostinskih lokalih, ki so se priključili
pilotnemu projektu, ločeno zbiramo kavno
usedlino. Tako je v šestih mesecih pristalo v
zelenih posodah za 4 tone manj odpadkov.

Odpadno jedilno olje
je odpadek, ki ga lahko
ponovno uporabimo
V sklopu projekta Zeleno Posavje – za naravo
in zdravje ozaveščamo o pomenu pravilnega
odlaganja odpadnega olja, o nevarnostih
nepravilnega ravnanja z odpadnim oljem ter
o priložnostih za njegovo ponovno uporabo.
Ob primernem skladiščenju, oddajanju in
predelavi lahko odpadno jedilno olje postane
obnovljiv vir energije.

L

Zakaj odpadnega jedilnega
olja ne smemo zliti v
kuhinjski lijak ali stranišče?
Če odpadno olje zlijemo v kuhinjski lijak ali
straniščno školjko:
•
•

Ljubezen

Z ljubeznijo do narave, okolja, svojega kraja ali
do svojih najbližjih je vse lažje in lepše.

•

lahko pride do zamašitve odtočnih cevi in
težav v čistilnih napravah,
hitreje se namnožijo majhni glodavci,
predvsem podgane,
olje preide v kanalizacijski sistem in naprej v
sistem površinskih voda in podtalnice, kjer
zaradi nepropustne plasti, ki jo ustvari na
površini vode, onemogoča kroženje kisika in
močno škoduje vodni favni in flori.

Kako pravilno ravnati z
odpadnim jedilnim oljem?
Odpadno jedilno olje je po drugi strani
lahko odlična surovina tako za proizvodnjo
alternativnega pogonskega goriva (biodizla)
kakor tudi ostalih okolju prijaznih energentov
in produktov. Zato stopimo skupaj in naredimo
nekaj za naše okolje.
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Odpadno jedilno olje uvrščamo med nevarne
odpadke, zato ga je treba zbirati ločeno in
shranjevati ter oddajati posebej. Ob nastanku
odpadnega jedilnega olja sledite naslednjim
navodilom:
•
•
•

ohlajeno olje prelijte v hišno posodico,
odpadno plastenko ali steklen kozarec;
zaprto plastenko ali kozarec hranite na
balkonu, lahko pa tudi v notranjih prostorih;
ko vsebino napolnite, jo oddajte v zbiralne
posode, ki se nahajajo pri OŠ Brežice, in
sicer pri Mladinskem centru Brežice in pri
ekološkem otoku v Slomškovi ulici v času
akcije zbiranja nevarnih odpadkov v Brežicah,
ali pa jo oddajte na Zbirno reciklažnem
centru Boršt.

Odpadnega jedilnega olja ni dovoljeno mešati z
ostalimi odpadnimi olji (odpadnim hidravličnim
oljem, strojnim in drugim mazalnim oljem,
tekočino za toplotno izolacijo ali prenos
toplote). S pravilnim ravnanjem z odpadnim

oljem boste izkazali svojo
odgovornost do okolja. Od
nas vseh je odvisno, ali bomo
tudi v prihodnje pili čisto in zdravo
vodo iz vodovodne pipe ter ohranili
druge naravne dobrine za naše zanamce.

TRŠINAR
Krška cesta 4b, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI
tel.: 07/30 81 448, fax 07/30 81 457, gsm: 041 651 435
www.krovstvo-trsinar.si. kt.trsinar@siol.net

Aktualno

Tudi vi del
svojega denarja
vržete v koš
za smeti?
»Ko se kruh suši, se guba kot zgarane roke naših
očetov, zato suhega kruha ne zavrzite,« pravi
stari slovenski pregovor. Danes, ko živimo v času
izobilja, je ta modrost v ozadju. V ospredje pa
stopa problematika zavržene hrane.
Živimo na planetu, kjer so naravne dobrine v
omejeni količini in naše naravno okolje se krči.
Prišli smo do stopnje, kjer v enem letu porabimo
toliko naravnih virov, kot jih Zemlja proizvede v
enem letu in pol. Spremeniti bo treba miselnost
in vzorec obnašanja ter začeti ponovno
spoštovati hrano in naravo, ki nam jo daje, ter
ljudi, ki nam jo pripravijo, obenem pa tudi sebe
in svoje delo, saj s svojim delom kupujemo
hrano, ki jo nato zavržemo, s čimer zavržemo
tudi svoje delovne ure ali celo dneve.

Koliko časa je določeno
živilo užitno?
Mleko naj bi bilo užitno še teden dni po roku
uporabe, če je embalaža zaprta in ga hranimo
pri ustrezni temperaturi. Pa tudi kak dan
pozneje je mleko še užitno, morda le ne bo več
tako okusno, izgubilo pa bo tudi nekaj hranilnih
vrednosti. Jajca v hladilniku zdržijo od tri do
pet tednov, torej ni treba, da jih vržete stran,
ko jim preteče rok, neodprta majoneza lahko
v hladilniku zdrži še mesec dni po pretečenem
roku, pa bo še vedno užitna.

Z vso hrano, ki jo zavržemo, bi lahko vsako leto
nahranili tri milijarde ljudi, kar je štirikrat več,
kot je vseh lačnih ljudi na svetu.

Še dva tedna po pretečenem roku bo užitna tudi
skuta, medtem ko lahko jogurt mirno pojeste
en teden po preteku roka uporabe, če ga boste
hranili v hladilniku. Zelo pozorni pa bodite pri
mesu. Perutnina v hladilniku zdrži do pet dni in
je še vedno užitna, meso v kosih lahko prav tako
hranite na hladnem od pet do šest dni, izdelke iz
mletega mesa do dva dni, divjačino največ dva
tedna, pri ribah in morskih sadežih pa pazite,
da jih ne zadržujete v hladilniku več kot tri
dni. Meso v zamrzovalniku bo zdržalo od šest
mesecev do enega leta.

Kako povprečen Slovenec vrže
v smeti približno 163 evrov?

Stanje z odpadno hrano na
šolah in vrtcih v občini Brežice

Vendar odpadna hrana ne »udari« samo vas
po denarnici, ampak je to tudi velik okoljski,
ekonomski in socialni problem.

Kljub prizadevanjem koordinatorjev šolske
prehrane in kuharskih skupin otroci vseh
starostnih skupin zavržejo preveč hrane. V
pilotnem projektu, ki smo ga izvedli v okviru
projekta Zeleno Posavje – za naravo in zdravje,
smo ugotovili, da največ zavržene hrane nastaja

Razlogov za zavrženo hrano je veliko: kupujemo
prevelike količine pokvarljivega blaga; ne znamo
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načrtovati obrokov in pripravljamo prekomerne
količine hrane; eden od razlogov je tudi ta, da ne
poznamo dejanskega roka uporabe živila.

Aktualno

pri obrokih, ki vsebujejo zelenjavo (zelenjavne
enolončnice in nasploh zelene prikuhe),
polnozrnati kruh ter ribe in čaj.
Odstotki zavržene hrane v posavskih šolah
sovpadajo s slovenskim povprečjem raziskave, ki
so je naredili Ekologi brez meja. Na letni ravni se
tako v šoli ali vrtcu v Posavju zavrže od 2.500 kg
na manjših šolah in vse do nekaj čez 12.000 kg
hrane na večjih šolah. Po naših ocenah v občini
Brežice na letni ravni v osnovnih šolah in vrtcu
skupno zavržejo 40.906 kg hrane.

Včasih so ljudje porabili veliko manj vode,
goriva, ustvarili so manj odpadkov, prav tako
pa so uvozili tudi manj dobrin. Posledično je
bil ogljični odtis takrat veliko manjši kot danes.
Čeprav naši predniki niso živeli v takem obilju,
kot živimo mi danes, je bila njihova hrana vsa
ekološka in njihov način prehranjevanja je bil bolj
zdrav od današnjega.

Glavni dejavniki za zavrženo hrano po serviranju
so v največji meri povezava vrste obroka in
navad otrok, v manjši meri pa velikost obroka.
Otroci so precej izbirčni, kar je povezano z
navadami, saj raje jedo tisto, kar uživajo doma,
čemur botruje tudi nepoznavanje jedi.

Za
pridelavo
hrane, ki nato konča
v smeteh, se porabi 1/3
vseh kmetijskih zemljišč,
vode pa v količini letnega
pretoka najdaljše
evropske reke
Volge

Kaj lahko storite starši?
•

•
•

•

•

Bodite zgled otrokom! Poučite jih o zdravi
prehrani in o tem, zakaj je treba uživati tudi
ribe, sadje in zelenjavo.
Poskrbite za pravočasno odjavo obrokov.
Otrokom pojasnite, da si lahko določeno
hrano shranijo za kasneje ali jo odnesejo
domov. Tudi v trgovini ne pustite hrane, ki
ste jo na blagajni plačali, čeprav je imate
mogoče preveč, kajne? Zakaj bi potem to
počeli v šoli ali restavraciji?
Otrokom povejte, naj sprva vzamejo manj
hrane in gredo po potrebi še iskat. Pri izvedbi
našega projekta smo opazili, da so nekateri
otroci vračali skoraj nedotaknjene obroke
hrane v kuhinjo, ki je šla od tam neposredno
v posodo za odpad.
Naučite jih, da bodo hrano spoštovali, kajti
za pripravo hrane je bilo treba porabiti veliko
energije in surovin, mnogi ljudje pa morajo
zanjo veliko delati. Poleg tega je na svetu še
vedno 815 milijonov lačnih ljudi – lačen je
vsak deveti Zemljan.

Količina hrane
v posavskih šolah
in vrtcih
Na leto se zavrže od 2.500 kg
do 12.000 kg hrane za šolo
(samo za primerjavo: afriški
slon tehta 6.000 kg).
od 10

%
do 40 %

M

Material

Gradbeni material lahko oddam na ZRC Boršt,
in sicer količino do ene prikolice. Ne odložim ga
niti v bližnjem gozdu niti na poljski poti!

komunalko 7
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Dr. Janez Bogataj:
Okusi so priučeni
Kadar govorimo o zavrženi hrani, se najprej
vprašamo, koliko lakote je sploh v Sloveniji.
Poglejmo samo kruh, naše temeljno živilo.
Zavržemo ga na tone in le nekaj od teh predelajo
v drobtine. Ob zavrženi hrani pa bi se morali
pogosteje ozreti tudi v našo kulturno dediščino.
A kaj bi to pomagalo, saj se znanje o vsakdanjikih
in praznikih naših prednikov vedno bolj odmika,
na njegovo mesto pa stopajo vsa mogoča in
predvsem nemogoča globalna živila, za katera
poskrbijo velike multinacionalke v takih in
drugačnih embalažah. Torej je ob zavrženi
hrani prav toliko zavržene embalaže! Zakaj sem

N

Narava in njegovi
varuhi

Živimo tako, da nam bo hvaležna. Vse – od
najmogočnejšega drevesa do najmanjše
mravljice – je povezano z nami.
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omenil kulturno dediščino? Ker nam na področju
prehranske kulture pokaže, da naši predniki niso
poznali odpadkov in da je njihovo prehranjevanje
potekalo v zaključenih tehnoloških in bioloških
krogih. Najprej je bilo skladno s štirimi letnimi
časi. Potem je potekalo v sozvočju z lokalnimi in
regionalnimi naravnimi danostmi ter človekovim
znanjem na področju pridelave in predelave.
Odpadkov ni bilo, saj je bilo tudi tisto, kar ni bilo
za človeško prehrano, porabljeno pri domačih
živalih ali pa je pristalo na gnojišču oziroma
je bilo izkoriščeno za nadaljnjo predelavo.
Poglejmo si en primer. Pri zakolu prašiča in
izdelavi mesnih izdelkov so vse porabili. Znan
je prijeten pregovor, ki pravi, da so pri kolinah
porabili vse od glavíce do pezdíce ali – kot
pravijo npr. Angleži – od rilca do repa. Danes so z
vidika zavrženosti problematični predvsem deli,
kot je npr. koža. Vprašanja zavržene hrane so še
posebej pereča v vrtcih, šolah in drugih javnih
zavodih. Pri tem ne gre samo za vprašanje slabe
vzgoje odnosa do hrane, ampak je v ospredju
tudi stopnja njene okusne priprave. Prav slednje

Aktualno

je velik problem, ki pa je rešljiv s primerno
stopnjo znanja, inovativnosti in spodbud tistih,
ki tako hrano pripravljajo. Tudi najenostavnejše
jedi so lahko okusne. Pred nekaj leti sem obiskal
eno od slovenskih šol in tisti dan so imeli na
jedilniku prekmurski bograč. Pravzaprav se je
tako le imenoval, vizualno in po okusu pa je
spominjal na okus pomitega kotla, v katerem
se je nekoč kuhal ta golaž. Otroci seveda niso
bili navdušeni nad podobo in okusom jedi, ki
je sploh niso poznali, saj se ta šola ni nahajala
v Prekmurju. Omenjene jedi je veliko ostalo in
verjetno je končala tam, kjer končajo še številne
druge. Nihče od vodstva šole in šolske kuhinje
pa se ni vprašal, ali ne bi bilo morda bolje, če
bi otrokom jed najprej predstavili po šolskem
razglasnem sistemu (od kod izvira,ob kakšnih
priložnostih so jo nekoč uživali in jo uživajo
še danes ...). Skratka, povedali bi jim zgodbo
o jedi. Vendar bi morali vzporedno s tem tudi
zaposlenim v kuhinji naročiti, naj skuhajo zares
tak golaž, ne pa neko juhi podobno brozgo. Ob

tem lahko torej hitro ugotovimo, da so zadeve
pravzaprav zelo enostavne, in kmalu lahko
začnemo drugače razmišljati o hrani in njenih
ostankih, ki bi jih lahko bilo vedno manj. Toda
celotne odgovornosti ne bomo spet vse prevalili
na šolo. Veliko podobnega dela bi lahko opravili
tudi v družinah, kjer se tako radi izgovarjamo,
da nimamo časa. Ena nadaljevanka manj in
ugasnjen televizor ob resničnostnem šovu
lahko naredita že zelo veliko. Okusi namreč niso
podedovani, ampak priučeni!

O

Organko

je kuhinjski kompostnik za odlaganje
ostankov sadja in zelenjave. Če jim dodamo
mikroorganizme (biogen), fermentirajo v
kompost. Organko ne povzroča neprijetnega
vonja v gospodinjstvu. Bi ga želeli imeti? Vi
izpolnite prijavo na elektronsko prejemanje
naših položnic, mi pa vam ga podarimo.

GEODETSKI BIRO D.O.O.
Podjetje za geodetske storitve
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice (pri Lidlu)
T: 07/49 62 579
PE Cesta prvih borcev 24a (stavba upravne enote)
T: 07/49 93 022
geodetski.biro@siol.net, http://www.geodetski-biro.com

ureditve mej
parcelacije
izravnave mej
oznaitve mej
geodetski narti
vrisi stavb
kataster stavb
zakolibe
sodno izvedeništvo
svetovanje
izdajanje potrdil

Stanislav Barkovi
inž. geod., direktor, imetnik geodetske izkaznice, odgovorni geodet,
stalni sodni izvedenec geodetske stroke
041/640 847
mag. Julijana Barkovi
univ. dipl. inž. geod., imetnica geodetske izkaznice, odgovorna
geodetinja
041/941 524
Robert Zofi
dipl. inž. geod., imetnik geodetske izkaznice, odgovorni geodet
Sandi Vidmar
dipl. inž. geod., imetnik geodetske izkaznice
Marija Barkovi
vodja sprejemne pisarne

Zavarovanje krije:
specialistične preglede v samoplačniških ambulantah,
diagnostične preiskave,
ambulantno ﬁzioterapijo in
zdravila.

Preverite Olimpijsko ponudbo na
www.as.si/ugodnosti, ki vam
prinaša številne ugodnosti.

AS PE Novo mesto, Novi trg 1, T: 07 3730 621

MESARIJA KROŠELJ
BIZELJSKA CESTA 5, 8250 BREŽICE

07 49 93 493
M:: 041 258 613

T::

www.mesarija-kroselj.si
mesarija.kroselj@siol.net

VIZUALNE REŠITVE!
P O S T A N I T E

V I D N I

ARTISK, Aleksander Rožman s. p., Ulica bratov Gerjovičev 3, 8257 Dobova
M:: 041 402 971, T:: 07 45 22 202, E:: artisk@siol.net
www.artisk.si

Velike Malence 6, 8262 Krska vas

GUME & AKUMULATORJI -25%

Aktualno

Gobe iz kavne
usedline?
Zakaj pa ne!

Postopek gojenja
Prednost gojenja gob na kavni usedlini je,
da je kavna usedlina že šla skozi postopek
pasterizacije, zato substrata ni treba ponovno
pregrevati in sterilizirati, kot bi morali narediti
pri žagovini ali slami.

Kaj je BUKOV OSTRIGAR?
Po hranljivi vrednosti sodi bukov ostrigar
med zelenjavo in meso, zaradi velikega
odstotka vode pa lahko to gobo uvrstimo
tudi med dietna živila. To živilo je bogato z
beljakovinami, vsebuje veliko aminokislin,
vitaminov, mineralov in vlaknin.
•
•

Micelij Pomembno je, da si priskrbimo zadostne
količine kakovostnega micelija, ki ga lahko kupimo
prek spleta, kjer je na voljo veliko različnih ponudnikov
(cena micelija se giblje okoli 15 evrov).

1

2

Kavni usedlini dodajte micelij – tega naj bo
za približno 10 odstotkov celotne teže
kavne usedline. Mešanici dodajte žagovino
– približno 20 odstotkov teže kave. Vse
skupaj dobro premešajte in vstavite v
plastično vrečko.

3

Vreče s substratom postavite v topel
(20–24 °C) in temen prostor. Po dveh do
treh tednih boste na vrečah opazili polno
majhnih zasevkov belih gobic.

4

V vreče izrežite par lukenj v premeru 2–5 cm in jih
postavite v senčno mesto s posredno svetlobo.
Vsak dan jih rahlo pršite z vodo. Čez približno en
teden boste opazili prve gobe. Ne pozabite redno
pršiti z vodo še nadaljnjih 5–7 dni. Medtem bodo
gobe vsak dan enkrat večje.

5

Ko se zgornji del kapice na gobah izravna, je
čas za žetev. Gobe odrežite, jih pripravite in
uživajte v zadovoljstvu domače pridelave
bukovih ostrigarjev, ki ste jih čisto sami
vzgojili iz kavne usedline.

Pri nakupu gojenih ostrigarjev izbiramo
manjše gobe, saj so večje vodene.
Beti večjih ostrigarjev so žilasti, zato
jih odrežemo.

Mateja
Klakočar svetuje:
»Na kavni usedlini lahko
zelo preprosto gobarimo
vse leto. Pomešamo jo lahko z
žagovino ali slamo, da se porazdeli
razmerje hranilnih snovi, za gojenje
pa potrebujemo zgolj rahlo
osvetlitev, kot je npr. na
okenski polici, in redno
zalivanje.«

komunalko 7

V vedro zberite kavno usedlino. Najboljša
kavna usedlina je tista, ki nastaja pri
kuhanju kave iz t. i. espresso aparata, saj
je najbolj suha. Kavna usedlina, ki ostaja
pri kuhanju turške kave, je namreč pogosto
premokra.
Namig: Kavno usedlino lahko prevzamete tudi v katerem
izmed gostinskih lokalov.
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Ste tudi vi ljubitelj/-ica kave? Kaj naredite s
kavno usedlino? Če ste obenem tudi ljubitelj/ica gobarjenja in gob, potem je gojenje
bukovih ostrigarjev na kavni usedlina odlična
izbira za vas. S tem boste hkrati poskrbeli
tudi za manj odpadkov, saj bo kavna usedlina
ponovno uporabljena, namesto da bi se
znašla na smetišču.

Vrečo, kjer so gobe rasle, dva dni po žetvi
potopite čez noč v vodo, s čimer substrat ponovno
pripravite za naslednje gojenje. Vsakodnevno
pršite z vodo. V tem trenutku ste pripravljeni na
drugi krog rasti bukovih ostrigarjev.
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»Prinesi–odnesi« z
izjemnimi rezultati
S projektom brezplačne menjave uporabnih
stvari »Prinesi–odnesi« smo začeli junija 2015.
Do konca letošnjega poletja smo v ponovno
uporabo predali že več kot 35.000 uporabnih
predmetov in s tem odložili okoli 16 ton in pol
manj kosovnega odpada.
Akcija poteka vsako soboto med 8. in 12. uro
na Tržnici Brežice in je zelo lepo sprejeta.
Naši sodelavci, ki v hiški »Prinesi–odnesi«
sprejemajo in izdajajo stvari za ponovno
uporabo, vsak teden z veseljem poročajo o
uspehu akcije. Vsako soboto zabeležijo tudi do
800 novih kosov in predajo v ponovno uporabo
čez 500 uporabnih stvari, kot so oblačila,
obutev, igrače, otroška oprema, gospodinjski
aparati itd.

P

Pitna voda

V brežiški občini imamo odlično pitno vodo.
Natočite si jo iz pipe.
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NOVOST

Možnost rezervacij
Potrebujete točno določeno stvar?
Sporočite nam na info@komunalabrezice.si ali 07 620 92 50, da uredimo
rezervacijo in vas obvestimo takoj, ko
stvar, ki so jo želite, prejmemo v
okviru »Prinesi–odnesi«.

R

Radi sodelujemo z
otroki

Zavedamo se, da bodo naši eko junaki širili
pridobljeno znanje ekološkega projekta
»Ohranimo čisto okolje« med svoje starše,
prijatelje in vse, ki so del njih. S tem bodo
prispevali velik del k ohranjanju čistega okolja za
vse nas in naše zanamce.

Na tržnici v Brežicah
kupujte lokalno in ekološko
Vsako sredo in soboto vas med 7.00 in 14.00
vljudno vabimo na Tržnico Brežice, kjer
lahko izbirate med različnimi izdelki lokalnih
pridelovalcev, kot so: sadje in zelenjava, suha
roba, domači pekovski izdelki, domači kozji
siri in jogurti, siri, medi, jesenske sadike, rože
in različni aranžmaji za bližajoči 1. november.
Vsako soboto pa lahko od 8.00 do 12.00
na stojnico »Prinesi–odnesi« prinesete še
uporabne stvari, ki jih več ne potrebujete, in
odnesete domov stvar, ki je za vas uporabna.
Vabljeni na prijetno druženje!

S

S skupnimi močmi
in z roko v roki

z našimi uporabniki. Samo s sodelovanjem
občanov in podjetja postane naše delo
kakovostno in učinkovito.

komunalko 7
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Novost iz Brežic – koncept
»zelenih prireditev«
Plastični odpadki, ki pristanejo v morju, se
postopoma spreminjajo v globalno plastično
juho. Danes lahko koščke plastike najdemo
na skoraj vsakem kilometru morske vode.
Zaradi morskih tokov so se plastični odpadki
združili tudi v velike spirale oz. otoke. Plastika
je celo v naših pljučih in na naših mizah, saj je
mikroplastika lahko prisotna v zraku, vodi in
hrani, pri čemer še ne poznamo njenega učinka
na naše zdravje.
Naše socialno podjetje Ekosocial se tega dejstva
dobro zaveda in želi tako z ozaveščanjem kot
tudi s svojo ponudbo prispevati k zmanjšanju
plastike za enkratno uporabo. Zamislili so si
koncept »zelenih prireditev«, kjer bodo pijačo
stregli iz kozarcev za večkratno uporabo. Tako po
končani »zeleni prireditvi« na tleh in v smeteh
ne bo ostajalo na kupe plastičnih kozarcev za
enkratno uporabo.

Š

Širimo ekološko
zavest

in bodimo vzgled: ločujmo, reciklirajmo, ne
onesnažujmo narave …

Obiskovalci prireditve bodo lahko kozarce
vzeli tudi domov. Ker bodo ti lahko potiskani s
poljubnimi vsebinami, bodo lep spominek na
obiskano prireditev.
Pri Ekosocialu ponujajo organizatorjem »zelenih
prireditev« pranje, sušenje in ponovno uporabo
takšnih kozarcev, saj tudi po več kot 1.000
pranjih ohranjajo svojo kakovost.

Nataša Gjuričić,
strokovna sodelavka
socialnega podjetja Ekosocial: »Ste
organizator prireditev? Pridružite se
konceptu »zelenih prireditev«! Pridobili
boste logotip, znižali stroške čiščenja po
prireditvi, obiskovalcem boste lahko ponudili
potiskan kozarec z vašimi vsebinami, ki je
lahko lep spominek na odlično prireditev,
pa še okolje vam bo hvaležno. Več
informacij najdete na www.
ekosocial.si.«

Aktualno

Okolju najbolj prijazno naselje
v letu 2018 so Globočice
V Komunali Brežice smo že četrto leto
zapored pripravili izbor za naslov »Okolju
najbolj prijazno naselje«.

in se posledično znižajo stroški položnic. Ta cilj
lahko dosežemo samo s pomočjo vas, naših
uporabnikov.

Potek izbora

Za trud in ločevanje odpadkov čestitamo vsem
krajanom. Naj bo ta naziv spodbuda za aktivno
ločevanje odpadkov v bodoče.

Naši zaposleni so med letom spremljali vsebino
prevzetih odpadkov po posameznih naseljih in
opazovali, katero naselje zbere ločeno največ
odpadkov. V začetku oktobra so izglasovali, da
so letošnje leto okolju najbolj prijazno naselje
Globočice.
S tem izborom želimo spodbujati ločeno zbiranje
odpadkov, saj je med našimi dolgoročnimi cilji
tudi ta, da postanemo občina, ki na državni ravni
zbere največ ločenega odpada. Tako poskrbimo,
da se na deponije odlaga čim manj odpadkov

T

Tržnica

Ali ni bolj zdravo kupiti por z domačega vrta
kot pa tistega, ki je zrasel v Španiji v stiroporju?
Ne bi raje ugriznili v domače jabolko? Obiščite
brežiško tržnico. Lokalno pridelano čaka na vas.
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Foto: Video Ivanšek

O Globočicah
Ko se peljemo ob reki Krki od Čateža proti Krški
vasi in Velikim Malencam, se pod cerkvico
svetega Martina srečamo z vodno kapilaro, ki
priteče po ozki dolinici in se izliva v Krko. Tale
vodna kapilara je potok Globočec, ki preteče
dobre tri kilometre, toda v preteklosti je imel
zelo pomembno vlogo – poganjal je osem
mlinov in eno žago. »Danes nas spremlja do vasi,
po kateri je dobil ime, in pod njo privre na dan
v dveh izvirih,« je svoje naselje opisal vaščan
Radovan Ivanšek.
Globočice so dobile takšno ime verjetno zato,
ker od koderkoli jih opazujemo, imamo občutek,
da so nekje na jasi, obkroženi z njivami, travniki
in vinogradi, ki so v objemu okoliških gričev
in gozdov. Vas šteje 86 prebivalcev, ki so zelo
aktivni, delovni in ekološko osveščeni.

Aktualno

V Globočice se priseljujejo ljudje, ki želijo
uresničevati svoje cilje in živeti v medsebojnem
miru ter sožitju. V vasi se ukvarjajo z raznolikimi
dejavnostmi, kot so: zidarstvo in fasaderstvo,
kovinarstvo in varilstvo, priprava in dostava
hrane na dom, čebelarstvo (imajo dva velika
čebelarja), konjereja posavskih konj, prašičereja,
reja rac in gosi, frizerstvo, kmečki turizem
s prenočitvami , vinogradništvo in sončna
elektrarna, imajo pa tudi pooblaščenca za
vgradnjo čistilnih naprav.
Delovno aktivni vaščani hodijo na delo v Brežice
in okolico. Otroci obiskujejo Osnovno šolo
Brežice, srednje, visoke šole in fakultete pa po
celem svetu, kjer so postali inženirji, zdravniki in
doktorji znanosti, zato so vaščani ponosni nanje.
Vaščani so sicer aktivni v športnih in kulturnih
društvih po vsej občini.
»V Globočicah imamo vodovodno omrežje
zadnjih 18 let povezano v oskrbo Komunale
Brežice, prej smo imeli vodovod iz izvira potoka
Globočec. Ker se je potok ob nalivih kalil, smo
morali iskati rešitev v širši skupnosti. Večina
gospodinjstev ima male čistilne naprave, zaprte

Priznanje za
okolju najbolj
prijazno naselje 2018
sta krajanu Globočic Vladu
Fumiću predala direktorica
mag. Jadranka Novoselc
in vodja sektorja GJS
Darko Ferlan.

sisteme in ekološko
napravo. Vaščani strogo
ločujemo komunalne odpadke,
nevarne odpadke pa vozimo v
zbirni center Boršt. Ko imamo rekreacijske
pohode, vedno prinesemo pločevinke in
plastično embalažo v zbirni vaški kotiček.
Enkrat letno imamo čistilno akcijo – gre za
druženje in obenem pogovor o tem, na kakšen
način ljudem, ki pridejo nabirat gobe in kostanj,
dopovedati, da je treba smeti in pločevinke
odpeljati s sabo ali odvreči v smetnjak. Z
odmetavanjem odpadkov skozi okna avtomobila
pa res ne potrebujemo potrditve vaše
prisotnosti v naši vasi,« je še dodal Radovan
Ivanšek, ki nam je poslal opis Globočic, za kar se
mu še posebej zahvaljujemo.

Nadgradnje za zbiranje
in prevoz odpadkov STUMMER
Kar je za nekoga komunalno vozilo, je za nas
način gospodarjenja. Za vsako vrsto odpadkov, območje zbiranja in tip zabojnika ponujamo primerno rešitev. Koncept naših nadgradenj je ne glede na njihovo velikost enak.
Vsaka nadgradnja je izdelana na podvozje po
meri, kar zagotavlja optimalno razporeditev
tovora, boljše upravljanje vozila, maksimalni
volumen kesona. Nadgradnje dopolnjujemo z
visoko zmogljivimi stresalniki Zoeller, tako da
sta zbiranje in prevoz odpadkov ekonomsko
učinkovita in okolju prijazna.
V podjetju JUST KOM kupcem v Sloveniji poleg
prodaje zagotavljamo tudi odzivno servisno
službo in nemoteno oskrbo z rezervnimi deli.

JUST KOM, podjetje za prodajo
in servis komunalne opreme, d. o. o.
Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana-Črnuče
tel. +386 (01) 563-15-59
fax. +386 (01) 561-28-88
igor@just.si

Aktualno

Eko čistila –
za nežno in
učinkovito
čiščenje doma
Umetnim čistilom se lahko enostavno
izognete. Za čist dom in svež vonj
po čiščenju lahko uporabite
naravna in doma pripravljena
čistila, ki bodo zagotovo opravila
prav tako učinkovito delo kot
vsa ostala čistila z nakupovalnih
polic. Z izdelavo domačih čistil
boste poskrbeli tudi zase in svojo
družino, dom odeli v bleščeč sijaj ter
ga prijetno odišavili, pa še prihranili boste.

V veliko, vsaj 6-litrsko posodo stresite
odmerjeno količino sode bikarbone in ji dodajte
100 ml destilirane vode. Nato začnite počasi
dolivati kis. Med dolivanjem kisa bo prišlo
do penjenja, kar je povsem normalna reakcija
med kisom in sodo bikarbono. Počakajte nekaj
minut, da se soda bikarbona raztopi. Zatem
dodajte preostanek destilirane vode (600 ml),
ki bo ustavila penjenje, in šele takrat
začnite mešati, da dobite homogeno
tekočino. Mešanici dodajte 10
do 15 kapljic eteričnega olja po
želji (priporočamo vonj sivke
ali rožmarina). Nato ponovno
dobro premešajte in mehčalec
je pripravljen, da ga prelijete
v plastenko. Pri pranju perila
uporabite eno merico oziroma lonček
tekočega pralnega praška.

Odličen domači mehčalec

Čiščenje straniščne školjke

Ni vam treba kupovati mehčalca, ki je poln
kemikalij in agresivnih sredstev. Naraven in
dišeč mehčalec za perilo si lahko naredite
sami doma.

Po notranji steni straniščne školjke potresite
sodo, nekaj pa je potresite tudi vanjo
oz. v vodo. Pustite stati pol ure,
nato zdrgnite s straniščno
ščetko in potem splaknite z
vodo. Če je školjka precej
umazana, pred drgnjenjem
s ščetko po sodi polijte kis
in pustite učinkovati 10 do
20 minut, šele nato zdrgnite.

Komercialni mehčalci vsebujejo
razne kemikalije in umetne dišave,
kot so denimo ftalati, fosfati in
formaldehidi, ki so zelo škodljivi
za zdravje in naravo. Domači
naravni mehčalec, ki ga izdelate
hitro, pa je prijazen do narave, vaše
kože in zdravja; primeren je tudi za
vse, ki imajo težave z alergijami.

Za njegovo pripravo
potrebujete:
•
•
•
•
•
•
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Priprava:

100 g sode bikarbone,
600 ml alkoholnega kisa (alkoholni kis, ki ni
za vlaganje),
700 ml destilirane vode,
eterično olje po izbiri,
vsaj 6-litrsko posodo (npr. vedro za perilo) in
plastenko za shranjevanje (npr. prazno
plastenko od tekočega pralnega praška).

Lepši vonj koša
za odpadke
Ko si naredite limonado, limone ne vrzite v
vrečko za smeti, pač pa jo dajte na dno koša za
odpadke in tako odpravite morebitne neprijetne
vonjave. Limono enkrat tedensko zamenjajte.

U

Uporabniki

Zadovoljen nasmeh uporabnika, ko mu
zamenjamo vodomer, izpraznimo zabojnik ali
očistimo greznico, nam dá zagon za nove ideje in
pomeni potrditev, da smo na pravi poti. Dajemo
vse od sebe, da bi dobro služili našim občanom
in skupni prihodnosti.

Aktualno

SLOVENIAN QUALITY

SLOVENSKA KAKOVOST

V

Vrečka

Najljubša je papirnata ali platnena, ki je za
večkratno uporabo, ker plastična vrečka si ne
zasluži všečka. Zaslužiš si ga pa ti, ker je ne
uporabljaš.

Z

Zmanjšaj, ponovno
uporabi in recikliraj:

Najučinkovitejši način zmanjševanja odpadkov
je, da jih ne ustvarjamo. Namesto da stvari
odvržete, poskusite najti še druge načine za
njihovo uporabo. Če odpadkov ni mogoče
preprečiti oz. ponovno uporabiti, je treba čim
več materiala predelati oz. reciklirati.

Že tretje leto
smo učeča se
organizacija
Brez znanja ni napredka. Če želimo rasti
in se razvijati, potrebujemo novo znanje.
V Komunali Brežice redno skrbimo za
izobraževanja in strokovno usposobljenost
naših zaposlenih. Zato nas veseli dejstvo, da
je Komunala Brežice že tretje leto zapored
uspešno prestala presojo v sklopu učečih se
organizacij in pridobila certifikat.

komunalko 7
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RAzvedrilo

Nasveti za
učinkovitejše
načrtovanje
nakupov živil
in priprave
obrokov
V gospodinjstvih zavržemo preveč hrane, zato
smo tokrat pripravili nekaj napotkov in nasvetov,
ki vam bodo v pomoč pri nakupovanju, pripravi
in shranjevanju živil. Naj hrana pristane na
krožnikih in ne v smeteh.

» Zavržena hrana v gospodinjstvih nastaja v
različnih fazah našega prehranskega kroga.
» Slednjega začnemo z jedilnikom oziroma
odločitvijo, kaj bomo v prihodnosti jedli.
» Pripravimo si nakupovalni listek in gremo
nakupovat na tržnico ali v trgovino.
» Kupljena sveža in predelana živila
prinesemo domov ter jih shranimo.
» Nekateri kuhajo vsak obrok posebej, drugi
pa tako, da ga imajo še za naslednji dan.

Zanimivosti in nasveti
NEODPRTA MAJONEZA, ki stoji v hladilniku, je
užitna 30 dni po preteku roka trajanja.
BANANE: Ko jih prinesete domov, jih ločite,
saj bodo tako hitreje dozorele. Shranjujte jih na
pultu, saj v hladilniku počrnijo.

KONZERVIRANI IZDELKI
so uporabni še več mesecev po
preteku roka uporabe. Ko konzervo odprete,
hrane ne puščajte v odprti konzervi, ampak jo
shranite v drugo posodo (keramično, plastično).

KISU naj nikoli ne bi potekel rok trajanja.
JABOLKA: Hranite jih na hladnem pultu ali polici,
kjer zdržijo do 14 dni. Še dlje pa bodo zdržale v
hladni kleti ali hladilniku (tudi več mesecev).
JAGODE: Hranite jih v papirnati vrečki v
hladilniku.
ČEBULA: Hranite jo v hladnem, temnem in
suhem prostoru. Ne nalagajte ene na drugo.
Najbolje je, če visijo v vencu.
MED nima roka trajanja.
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VINA postajajo z leti celo boljša, nujno pa
morajo biti dobro zaprta.
KUHINJSKE KRPE menjajte pogosto.

PLESNIVA ŽIVILA zavrzite v celoti in ne samo
površinske plasti.
PRAVILNO KUHANJE uniči večino bakterij
v hrani, vzdrževanje hrane na dovolj visoki
temperaturi po kuhanju pa preprečuje nadaljnje
razmnoževanje bakterij.

Nakupovalni listek
Pozorni bodite na naslednje:
•
•
•

Upoštevajte tedenski jedilnik.
Preverite stanje hladilnika in zamrzovalnika.
Nakupovalni listek imejte pri roki – prilepite
ga na hladilnik.

Nakupovalni dan 1

•
•
•

Izberite si nakupovalni dan.
Preverite, ali je akcijska ponudba res cenejša.
Ne pozabite, da pri nakupu velikokrat
odločajo vaše oči, kar dober trgovec ve.

Nakupovalni dan 2

Povzeto po www.volksitkozacela.si
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Tedenski jedilnik
Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Sobota

Nedelja

» Družinske člane vprašajte, kaj si želijo
na jedilniku. Prav tako jih vprašajte,
zakaj si želijo ravno te jedi.
» Preverite, kaj imate v hladilniku
in/ali zamrzovalniku.
» Izberite jedi, katerih ostanke lahko
porabite za pripravo naslednje jedi
ali jih lahko porabite kasneje.
» Za izbran jedilnik bo treba iti po nakupih
– trgovci imajo radi impulzivne kupce,
zato se na nakup dobro pripravite.
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X

EKO labirint

X

A=E

Jesenske uganke
A

V mah si skrbno skril je telo, a ga bo izdal
klobuček rjav.

B

Čisto tiho in skrivaj je prišla v naš kraj.
Barvic brez števila nosi in na liste jih trosi.

C

V votli bukvi zimo ta živalica prespi, z
žirom pa v telesu si maščobo naredi.

D

Hitro teče, pa ni zajec, travo pase, pa
ni krava, če te sliši, brž pobegne, skriva
gozdna jo goščava.
REŠITVE
D srna
C polh

A jurček

Ž

B jesen

Razvedrilo

Najdi geslo:

Živeti

s polnimi pljuči in v sožitju z naravo, širiti dobro
energijo in se nahajati med prijaznimi ljudmi.
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MEDITERAN PRODUKT d.o.o.
TRGOVSKI CENTER GLOBOKO

Globoko 50a, 8254 Globoko

Tel.: 07 49 94 602
Mob.: 051 344 565
E-mail: mediteranprodukt@siol.net

PRODAJNA PONUDBA
GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI METERIAL
Betonske cevi in pokrovi – alkaten cevi – cevi in fitingi za vodo – cevi za hišno in ulično
kanalizacijo – rebraste gibljive cevi – drenažne cevi – kolena in fitingi – fasade - orodja

Plastična vrečka si ne zasluži všečka,
si ga pa naša Facebook stran!
Bi bili radi obveščeni:
• o prekinitvah dobave pitne vode,
• o dogodkih, ki jih izvaja Komunala Brežice,
• o pomembnih aktivnostih, ki jih načrtujemo?

Če je vaš odgovor na večino vprašanj »DA«,
potem všečkajte našo Facebook stran in si
zagotovite informacije takoj in iz prve roke!

facebook.com/komunala.brezice

