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Iz vsebine

Pred vami je prva številka informativnega 
biltena Komunalko, ki je namenjen obveščanju o 
delovanju Javnega podjetja Komunala Brežice d. 
o. o., ozaveščanju o pomenu varovanja okolja in 
naravnih virov, aktualnim temam s tega področja 
in razvedrilni vsebini. 
Komunala Brežice d. o. o. je v začetku aprila 
praznovala drugo obletnico delovanja. Vse 
aktivnosti zaposlenih so usmerjene h kakovosti 
in skrbi za lepo, čisto, prijazno in varno okolje. 
Trudimo se, da bi prizadevanja za zdravo in čisto 
okolje postala način življenja vsakega izmed nas. 
Tako smo ob svetovnem dnevu voda organizirali 
čistilno akcijo »Očistimo Brežice«, katere se je 
skupaj udeležilo nekaj manj kot 150 občanov. V 
sodelovanju z Društvom potapljačev Vidra Krško 
smo izvedli čiščenje dna reke Krke v bližini Boršta 
in ponovno dokazali, da so tovrstne akcije nujne.
Letošnje leto mesto Brežice praznuje 100-letnico 
vodovoda in vodovodnega stolpa, zato v ta namen 
pripravljamo vrsto aktivnosti in prireditev, ki se 
bodo zvrstile pretežno v jesenskih mesecih. K 
sodelovanju pri oblikovanju programa vabimo 
tako posameznike kot društva – pošljite nam vaše 
predloge aktivnosti za obeležitev jubileja.
Ker se v podjetju zavedamo pomena vpetosti v 
okolje in hkrati zaveze obveščanja in sodelovanja 
z vami, uporabniki naših storitev, smo pripravili 
informativni bilten Komunalko. Namenjen je vam, 
zato je zaželeno aktivno sodelovanje z vaše strani. 
Pošljite nam mnenja, želje, kritike ali pohvale 
na urednistvo@komunala-brezice.si. Z veseljem 
vam bomo odgovorili in na pobude tudi ustrezno 
ukrepali.
Pred nami je cvetoč, barvit in prazničen mesec. 
Preživite ga aktivno in veselo, pri tem pa ne 
pozabite na varovanje okolja in naravnih virov. 
Želim vam lepe velikonočne praznike in ustvarjalen 
spomladanski čas.

Petra Grajžl, glavna urednica
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Informativni bilten Komunalko je namenjen informiranju občanov 
o delovanju JP Komunale Brežice d. o. o., ozaveščanju o pomenu 
varovanja okolja in naravnih virov, aktualnih temah s tega področja 
in razvedrilni vsebini. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v 
občini Brežice. Natisnjeno na recikliranem papirju.
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Spoštovane občanke in občani,
verjetno se spominjate, kako je bilo v preteklosti 
na področju komunalnih dejavnosti v občini. 
Kot se je z leti spreminjal način življenja so se 
spremenili tudi predpisi, ki urejajo varovanje 
okolja. Država je področje komunalnih dejavnosti 
uredila z obširno zakonodajo, evropska 
zakonodaja je zahteve še poostrila.  Področje 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, 
kot se bivše »komunalne« dejavnosti imenujejo, 
urejajo številni predpisi (skupaj čez 100 pravnih 
predpisov). 

Leta 2012 je bila Občina Brežice pred velikim 
izzivom, kako organizirati občinske gospodarske 
javne službe. Ali ustanoviti javno podjetje v 100 % 
lasti občine ali na podlagi javnega razpisa podeliti 
koncesijo, kamor se lahko prijavijo tako domača 
podjetja v zasebni lasti kot tudi tuja podjetja. 
Drugi izziv, pred katerim je stala Občina, je bila 
nova zakonodaja, ki je nalagala številne nove 
naloge pri ravnanju z odpadki in nova uredba o 
predpisanem oblikovanju cen komunalnih storitev. 
Hkrati je morala Občina zastaviti strategijo 
dolgoročnega vzdrževanja in obnove omrežja 
ter spremljanja novosti na področju komunalne 
dejavnosti. Po temeljitem premisleku in preučitvi 
primerov dobre prakse smo na občini sklenili, da 
najmanjše tveganje za občane in občino predstavlja 
ustanovitev javnega podjetja v 100 % lasti občine. 
Zakaj? Lastništvo Občine pomeni, da ima Občinski 
svet Občine Brežice s tem pa občani nadzor nad 
podjetjem, kjer je poudarek na kakovosti storitev 
ne na dobičku. V kolikor se ustvari dobiček se ta ne 
deli zasebnikom, kot je to v tržnem podjetju, ampak 
se nameni za razvoj javnega podjetja oz. občine. 

Po dveh letih delovanja javnega komunalnega 
podjetja se je odločitev izkazala za modro in 
preudarno. Podjetje posluje pozitivno, stanje na 
področju zbiranja odpadkov je urejeno, načrtovane 
so izboljšave ravnanja z odpadki in čiščenja voda, 
posodablja se vodovodni sistem. Veseli me, da nam 
je uspelo ohraniti delovna mesta za domače ljudi, 
seveda pa je potrebno še veliko dela, da bo lahko 
podjetje uresničevalo svojo vizijo – v sodelovanju 
z občani izboljšati oskrbo, delati na preventivi 
in izobraževanju ter podjetje še močneje vpeti v 
lokalno okolje.  

Navsezadnje je pri javnem komunalnem podjetju 
pomembno tudi to, da občinski svet odloča in 
potrjuje plan dela ter cene. Občinski svet je v 
letošnjem letu potrdil 50 % subvencijo omrežnine 
in s tem znižal stroške položnic, ki bi bili drugače 
višji. Pri cenah ni pričakovati, da bodo v prihodnosti 
nižje, saj nam država in EU narekujeta vse strožje 
standarde, ki pa jih moramo plačati mi občani.  
Kot župan lahko zatrdim, da so cene komunalnih 
storitev zaradi javnega komunalnega podjetja 
nižje, kot bi bile, če bi imeli koncesionarja. To 
dokazujejo primeri v nekaterih občinah, kjer 
koncesionarji celo tožijo občine za pokrivanje 
izgub in jih spravljajo v težke finančne situacije. 
Osnovna naloga javnega komunalnega podjetja 
je kakovostna oskrba vseh občanov, zato javno 
podjetje tudi ni konkurenca lokalnim gradbenim 
podjetjem. Njegov namen je, da v izvajanje svojih 
storitev vključi in poveže lokalne podjetnike  ter 
da skupaj postanejo odzivnejši pri manjših delih, 
ki so povezana z občinsko javno infrastrukturo. 

Zavedam se, da je ključnega pomena pri doseganju 
želenih rezultatov dobra informiranost o delovanju 
javnega podjetja, zato me veseli, da je Komunala 
Brežice d. o. o. prepoznala potrebo občanov 
in pristopila k izdaji časopisa. Sooblikovanje 
kakovostnega okolja, v katerem živimo, je naloga 
vseh nas – občine, javnega podjetja in tudi vas, 
spoštovani občanke in občani. Prepričan sem, da 
bomo s sodelovanjem izboljšali odzivnost podjetja 
in naredili bivalno okolje prijetnejše za vse nas.

Ivan Molan, župan

Županova beseda

O obveznih gospodarskih javnih službah in javnem komunalnem 
podjetju
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Komunala Brežice se predstavi

Javno podjetje Komunala Brežice d. o. o. je 
konec leta 2013 praznovalo dve leti delovanja. 
Ustanovljeno je bilo konec leta 2011 na podlagi 
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala 
Brežice, d. o. o. z namenom izvajanja gospodarskih 
javnih služb, in sicer oskrba s pitno vodo, odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode, zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz 
komunalnih odpadkov.

Danes je JP Komunala Brežice uspešno podjetje, ki 
upravlja s petimi javnimi vodovodnimi sistemi, 107 
km kanalizacijskih sistemov, 180 ekoloških otokov 
za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališčem,  
tržnico v Brežicah in z občinskimi stanovanji.

Naše poslanstvo in vizija
Osnovno poslanstvo JP Komunala Brežice je 
ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot 
je neoporečna pitna voda ter omogočiti kvalitetno 
bivanje v zdravem in čistem okolju. Za doseganje 
tega si prizadevamo zagotavljati kakovostne 
in zanesljive storitve na področju komunalnih 
storitev, za vse prebivalce občine Brežice.

Naša vizija je postati eden izmed najbolj kvalitetnih 
upravljavcev in izvajalcev storitev na področju 
zgoraj navedenih gospodarskih javnih služb, ter 
zagotavljati dolgoročno plačilno sposobnost in 
predpisano donosnost vloženega kapitala.

Prav tako želimo razvijati pripadnost in lojalnost 
zaposlenih, vlagati v njihovo znanje in zagotavljati 
njihovo socialno varnost.

Kaj vse delamo?
Podjetje bo tudi v letošnjem letu skrbelo za 
kvalitetno in strokovno izvajanje storitev v skladu 
z veljavno zakonodajo in ostalimi predpisi, in sicer 
na naslednjih področjih:

•	 oskrba s pitno vodo,

•	 odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode,

•	 zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov,

•	 izvajanje pogrebne in pokopališke 
dejavnosti,

•	 urejanje in čiščenje javne tržnice,

•	 upravljanje občinskih stavb in zgradb,

•	 tržna dejavnost.

Cilj podjetja je zadovoljstvo strank ter uporabniku 
in zaposlenim prijazno podjetje.

          O delu komunale
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Kdo smo? 
Sprejemna pisarna
Tel.: 07 62 09 250, Fax: 07/620-92-80
E-pošta: info@komunala-brezice.si

Aleksander Zupančič – direktor

Darko Ferlan – izvršni direktor

Jože Pustoslemšek – vodja gospodarskih javnih služb

Dejan Zofič – vodja enote za zbiranje in odvoz odpadkov 

Jadranka Novoselc – vodja enote oskrba s pitno vodo

Miha Pšeničnik - vodja enot odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda

Mitja Štangelj – upravljanje z občinskimi stanovanji

Karolina Očkerl – vodja sektorja splošna komunala

Ines Jagrič Križman – vodja pravne službe

Bojana Zevnik – vodja kadrovske službe in odgovorna 
oseba za odnose z javnostjo

Petra Grajžl – vodja projektov, glasilo Komunalko

Andrej Sotelšek – vodja tržnega sektorja

Zlatka Maček - vodja sektorja ekonomika

Mitja Stergar – operativni vodja na enoti pogrebne službe

Kje in kdaj nas najdete?

Uprava podjetja je na Cesti prvih borcev 18 v Brežicah, v drugem nadstropju stavbe Občine Brežice.
Sprejemna pisarna se nahaja v kleti omenjene stavbe.

Uradne ure
ponedeljek  7.00 - 10.00;   11.00 - 15.00

torek  7.00 - 10.00;   11.00 - 15.00

sreda  7.00 - 10.00;   11.00 - 15.00

četrtek  7.00 - 10.00;   11.00 - 15.00

petek  7.00 - 10.00;   11.00 - 15.00

E-pošta za sporočanje stanja števca na vodomeru: stanje.stevca@komunala-brezice.si,

E-pošta za reklamacije: reklamacije@komunala-brezice.si.

E-pošta za pogrebne dejavnosti: pogrebna@komunala-brezice.si.

E-pošta za Komunalko: urednistvo@komunala-brezice.si.

Zbirno reciklažni center Boršt 
(ZRC Boršt):

ponedeljek  7.00 - 19.00

torek  7.00 - 19.00

sreda  7.00 - 19.00

četrtek  7.00 - 19.00

petek  7.00 - 19.00

sobota  8.00 - 13.00
  

Tržnica Brežice:

ponedeljek 8.00 - 14.00

torek 8.00 - 14.00

sreda 8.00 - 14.00

četrtek 8.00 - 14.00

petek 8.00 - 14.00

sobota 8.00 - 14.00

Sprejemna pisarna na 
pokopališču:
Dežurna št. pogrebne službe: 
041 637 059

ponedeljek   7.00 - 15.00

torek   7.00 - 15.00

sreda   7.00 - 15.00

četrtek   7.00 - 15.00

petek   7.00 - 15.00

Odvoz kosovnega odpada
07/620 92 53

O delu komunale          O delu komunale
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V dveh letih do stabilnega podjetja 
Pogovor z direktorjem Komunale Brežice d. o. o.  
Aleksandrom Zupančičem 

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. je v začetku 
aprila praznovalo dve leti delovanja. Ustanovljeno 
je bilo konec leta 2011 na podlagi Odloka o 
ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, 
d. o. o. z namenom izvajanja gospodarskih javnih 
služb, in sicer oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
Danes je JP Komunala Brežice uspešno podjetje, 
ki upravlja sedem javnih vodooskrbnih sistemov, 
107 km kanalizacijskih sistemov, s 180 ekološkimi 
otoki za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališčem 
v Brežicah, tržnico v Brežicah in občinskimi 
stanovanji.

Kako bi ocenili leto 2013 in katere so bile ključne 
aktivnosti v podjetju? 
Leto 2013 je bilo naše drugo poslovno leto, po tem 
ko smo v letu 2012 prevzeli izvajanje gospodarskih 
javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda, zbiranje in odvoz 
odpadkov ter pogrebno in pokopališko službo v 
občini Brežice. 
Vsako leto zase je poseben izziv, še posebej za 
tako mlado podjetje, kot je Komunala Brežice d. 
o. o. Podjetje ima tako kot vsak organizem svojo 
razvojno pot, zato smo se tudi v letu 2013 poleg 
aktivnosti za kvalitetno in uporabniku prijazno 
izvajanje storitev v podjetju veliko ukvarjali z 
notranjo organizacijo, stabilizacijo procesov, 
odnosi do dela in sodelavcev ter ustvarjanjem 
korektnega in odgovornega odnosa do naših 
uporabnikov. To je občanov in organizacij v občini 
Brežice. Usmerili smo se v vzpostavitev učinkovitih 
sistemov notranjih kontrol in delovnih navad 
ter privabljanju znanja in izkušenj v podjetje. V 
podjetju se zavedamo, da so največja vrednost 
vsakega procesa in udejstvovanja ljudje, ki so v 
procesu udeleženi in ki ta proces dejansko izvajajo. 
Zato veliko pozornosti namenjamo zaposlenim. 
Osebno menim, da je največja težava današnje 
družbe ravno dejstvo, da je kapital in vodstvo, ki ta 
kapital upravlja, pozabilo na temeljno resnico, da 
brez spoštljivega in poštenega odnosa do delavca 
ni ne kvalitetnega in uspešnega delovnega procesa 
in ne kvalitetne in uspešne družbe.
V letu 2013 smo bili, po moji oceni, uspešni in 
uspeli smo, na podlagi vneme ter požrtvovalnosti 
velikega dela zaposlenih, ustvariti tudi pozitiven 
rezultat iz poslovanja. Leto je bilo zelo bogato s 

projekti in aktivnostmi, s katerimi smo poskušali 
izboljšati kakovost poslovanja, kakovost naše 
storitve in seveda tudi zadovoljstvo tako naših 
zaposlenih kot tudi občanov občine Brežice.

Večkrat ste omenili odnose. Ali usmerjate vaš 
trud tudi v odnose z uporabniki?
V Komunali Brežice posvečamo veliko pozornosti 
zadovoljstvu in obveščenosti naših uporabnikov. 
Zato je bil to pomemben projekt, izvedba predavanj 
in pogovorov po dvajsetih krajevnih skupnostih v 
občini Brežice, kjer smo občanom predstavili cene 
komunalnih storitev, ločeno zbiranje embalaže z 
rumenimi vrečami in izvajanje pogrebne službe v 
občini Brežice. Prav tako smo intenzivno sodelovali 
z vrtci in šolami. Učence in otroke iz vrtcev smo 
vključevali v razne natečaje, skupaj z njimi 
ustvarjali ideje za novo podobo Zbirnega centra 
Boršt, izdelali »Eko pobarvanko« in še mnogo 
drugih aktivnost. Redno smo izvajali predavanja 
na šolah in šolarje vodili po naših objektih. Aktivno 
smo sodelovali tudi pri obveščanju uporabnikov 
glede obvezne vgradnje malih čistilnih naprav po 
letu 2017, in o možnosti subvencioniranja vgradenj 
s strani Občine. Tej tematiki smo posvetili našo 
predstavitev na sejmu POK v mesecu oktobru v 
Brežicah, in v treh krajevnih skupnostih sodelovali 
na zborih krajanov na to tematiko. Veliko truda 
in aktivnosti vlagamo v to, da s svojim delom in 
odnosom približamo podjetje in njegovo dejavnost 
uporabniku.

Področje vodooskrbe je zelo občutljivo in 
pomembno področje. Katere aktivnosti bi želeli 
izpostaviti na področju oskrbe s pitno vodo?
V letu 2013 smo s pitno vodo oskrbovali prebivalce 
iz sedmih različnih vodooskrbnih sistemov: 
Brežice, Mokrice, Pišece, Sromlje, Stojanski Vrh, 
Križe in Mrzlavski Gaj-Stankovo-Vitovec, ki se z 
vodo napajajo iz osmih zajetij. 

Intervju

          O delu komunale
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Na tem področju smo pristopili k zamenjavi 
dotrajanih priključkov in obnovili večje število 
starih, svinčenih priključkov na stanovanjskih 
objektih. Pričeli smo tudi s sistemskim 
odkrivanjem okvar na vodovodnem omrežju. Tako 
smo v letu 2013 na sistemu Velika Dolina, kjer smo 
imeli največ težav, odkrili več dolgotrajnih okvar 
in tako resno začeli projekt zmanjšanja izgub vode 
na posameznih vodovodnih sistemih in posledično 
zmanjšanja stroškov oskrbe s pitno vodo. Redno 
smo izvajali analize in meritve ustreznosti pitne 
vode ter skrbeli za redno oskrbo s pitno vodo vsak 
dan v letu, 24 ur na dan.

Kaj bi želeli povedati o odvajanju in čiščenju 
odpadnih voda v letu 2013?
Na področju odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode smo sodelovali z Občino, 
pri zagotavljanju priključitev novih uporabnikov 
na novo zgrajena sekundarna kanalizacijska 
omrežja. Ob tej priložnosti moram pohvaliti tudi 
napredek glede ozaveščenosti občanov, kaj sodi 
v odpadne vode in kaj ne, saj opažamo vedno 
manj neprimernih predmetov v kanalizacijskem 
sistemu. Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja bo 
vsekakor velik izziv v novem poslovnem letu in tudi 
kasneje, saj je del kanalizacije v mestu Brežice 
precej dotrajan. Ravno tako imamo velike težave 
z vdorom meteornih voda na večini kanalizacijskih 
omrežij. To je samo eden izmed aktualnih in velikih 
izzivov na tem področju.

Ločevanje odpadkov je pomembno področje, saj 
je potrebno zadostiti evropski direktivi in do leta 
2020 doseči 50-odstotni delež ločeno zbranih 
odpadkov. Kako se je do sedaj obneslo ločeno 
zbiranje odpadkov in kako sledite zastavljenim 
evropskim ciljem?
V začetku leta 2013 smo začeli z rumenimi vrečami 
zbirati mešano embalažo (plastika, tetrapak, 
pločevinke) na domovih uporabnikov. Ukrep je bil 
izjemno uspešen, saj smo na eni strani rešili težavo 
prepolnih ekoloških otokov in na drugi strani 
precej povečati količine ločeno zbrane mešane 
embalaže. Količine le-te so se povečale za 26,6 
% glede na leto 2012. Posledično smo zmanjšali 
količino odloženih odpadkov na odlagališču Cerod 
v Novem mestu za 17,83 %, kar je res velik uspeh. 
Z aktivnim osveščanjem o pravilnem ločevanju 
odpadkov in z uvedbo rumene vreče smo že v letu 
2013 dosegli, da je bilo ločeno zbranih dobrih 59 
% odpadkov, kar je resnično izjemen rezultat. S 
tem smo že sedem let pred rokom dosegli zahteve 
iz evropske direktive. Najpomembnejše pa je, 
da smo skupaj z našimi uporabniki poskrbeli za 
zmanjšanje onesnaževanja okolja in poskrbeli, 
da se velik del odpadkov vrne v proces predelave 
in ponovne uporabe namesto da bi jih odložili na 
odlagališče in s tem obremenjevali okolje.

Ste na področju zbiranja in odvoza odpadkov 
izvajali še kakšne druge aktivnosti?
Pripravili smo koledarje odvoza, kjer so bili za 
celo leto 2013 predvideni vsi odvozi mešanih 
komunalnih odpadkov, biorazgradljivih kuhinjskih 
in vrtnih odpadkov ter rumenih vreč. 
Izvedli smo več vzdrževalnih del na Zbirnem 
centru Boršt in povsem spremenili njegov izgled. 
Zbirni center Boršt je danes vzorno urejen objekt 
in delovni obrat. Poskrbeli smo tudi za obnovo 
vozil za zbiranje odpadkov in zagotovili enoten 
izgled vozil. 
Opazne spremembe so tudi na ekoloških otokih, 
saj smo vse zabojnike očistili, jih opremili z novimi 
nalepkami, najbolj obremenjene otoke pa smo 
opremili s podstavki. V jeseni smo ob ekoloških 
otokih postavili lesena korita s sezonskim cvetjem, 
ponekod smo postavili tudi klopi. Tako klopi kot 
cvetlična korita so povečini izdelali naši zaposleni 
in so skoraj v celoti narejeni iz odpadnega lesa, ki 
ga zberemo na Zbirnem centru Boršt. 
Poskrbeli smo tudi za postavitev štirih zabojnikov 
za zbiranje odpadnega tekstila in še bi lahko 
našteval.

Katere projekte ste realizirali na področju 
izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti?
Področje izvajanja pogrebne in pokopališke 
dejavnosti je zelo zahtevno, saj je na eni strani 
zelo močno regulirano in zahteva izpolnjevanje 
visokih standardov, na drugi strani pa predstavlja 
srečanje z našimi občani v najtežjih trenutkih. 
Ker se zavedamo občutljivosti v trenutkih izgube, 
se zelo trudimo, da bi to storitev naredili čim bolj 
prijazno in blizu uporabnikom. S tem namenom se 
trudimo ponujati našim občanom vse informacije 
na enem mestu, izdelali pa smo tudi posebno 
internetno stran pogrebne službe, na kateri 
ponujamo prve informacije v primeru srečanja s 
smrtjo bližnjega.
V sodelovanju z Občino Brežice smo izvedli obnovo 
otroškega pokopališča v Brežicah, z izgradnjo 
skupnega grobišča z obeležjem, prostorom za 
raztros pepela in izgradnjo žarnih zidov. Ta dela 
bodo končana spomladi 2014. Na pokopališču 
v Brežicah smo na novo uredili še omet zidu na 
severni strani pokopališča, spominsko grobišče 
padlim v NOB ter uredili stopnišče z Dobovske 
ceste proti pokopališču. 

Katere bodo vaše glavne naloge v letošnjem letu 
in v bodoče?
Pri izvajanju gospodarskih javnih služb bomo 
poskrbeli za izboljšavo izvajanja vseh naših 
storitev, za zmanjšanje stroškov in povečanje 
zadovoljstva tako naših uporabnikov kot tudi 
zaposlenih v našem podjetju.

Pri oskrbi s pitno vodo bomo tudi v letu 2014 
poskušali s posebnimi meritvami odkrivati 
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dolgotrajne okvare in izgube na vodovodnih 
sistemih. V okviru razpoložljivih sredstev bomo 
obnavljali dotrajane vodovodne priključke, v 
sodelovanju z Občino poskušali zagotoviti opremo 
za daljinski nadzor vodovodnih sistemov, ki smo 
jih pred kratkim prevzeli v upravljanje in še niso 
opremljeni s tovrstno opremo. Sodelovali bomo pri 
izvedbi priključkov na novo zgrajena vodovodna 
omrežja v sklopu projekta Hidravličnih izboljšav 
vodovodov.

Pri odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode bomo v sodelovanju z Občino 
skrbeli za priključitev novih uporabnikov na novo 
zgrajena sekundarna kanalizacijska omrežja 
ter na ta način skrbeli za boljšo izkoriščenost 
obstoječih komunalnih čistilnih naprav. Zelo 
pomembna naloga v tem letu je začetek 
sistematičnega izvajanja praznjenja nepretočnih 
greznic, odvoz blata iz pretočnih greznic in mKČN, 
enkrat na tri leta ter izdelava ocen obratovanja 
mKČN. To dejavnost bomo izvajali na podlagi 
načrta praznjenja, ki smo ga izdelali na podlagi 
končanih popisov greznic in mKČN na območju 
celotne Občine. Nudili bomo vsestransko pomoč 
uporabnikom pri odločitvi o izbiri mKČN za 
njihova gospodinjstva, v kolikor se bodo odločali 
za vgradnjo le-teh še pred zakonskim rokom, to je 
koncem leta 2017. Uporabnikom bomo svetovali 
pri izbiri, pri pridobitvi subvencij za vgradnjo 
in na njihovo željo dobavili in vgradili mKČN ter 
poskrbeli za ugoden način financiranja nabave in 
vgradnje. V sodelovanju z Občino bomo poskušali 
zagotoviti opremo za daljinski nadzor črpališč na 
kanalizacijskih sistemih v industrijski coni Brezina, 
v naseljih KS Dobova, Čatež, Brezina (kanal A) 
in v Šentlenartu (Lenartova pot in Kolodvorska 
restavracija). Skrbeli bomo za ustrezno delovanje 
vseh čistilnih naprav in doseganje visokih učinkov 
čiščenja (med 95 in 100 %). 

Na področju zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov bomo še več pozornosti posvečali 
nadzoru nad ločevanjem odpadkov na izvoru, 
še posebej pri podjetjih, opozarjali bomo 
na nepravilnosti in uporabnike spodbujali k 
pravilnemu ločevanju odpadkov. Na ta način 
bomo zagotavljali zmanjšanje količin odpadkov za 
obdelavo in odlaganje. Malenkost smo spremenili 
koledar odvoza odpadkov in organizirali, da se 
bodo odpadki na območju celotnega mesta  Brežice 
odvažali isti dan. Skozi celo leto bomo odvažali 
tako mešane komunalne odpadke kot embalažo z 
rumenimi vrečami v rednih terminih odvoza, vsake 
tri tedne za posamezno vrsto odpadkov. Tako smo 
nekoliko zgostili odvoz, saj sedaj v mesecu dni 
pridemo trikrat na vaš dom, namesto dvakrat. 
Vsem gospodinjstvom smo razdelili rumene 
vreče za zbiranje mešane embalaže, po potrebi 
bomo večjim družinam, ki zberejo večje količine 

embalaže, brezplačno zagotavljali dodatne vreče, 
v kolikor jih bodo predčasno porabili. Poskrbeli 
bomo tudi za uporabnike, ki zberejo večje količine 
mešanih komunalnih odpadkov (večje količine 
plenic pri gospodinjstvih, večje količine mešanih 
komunalnih odpadkov pri posameznih podjetjih) 
in zagotovili dodatne odvoze, saj je zaradi narave 
odpadkov primernejši pogostejši odvoz.

Tudi letos nameravamo nadaljevati z ureditvijo 
podstavkov ekoloških otokov, na ZRC Boršt pa bi 
želeli razširiti prekladalno rampo in predvsem 
postaviti ograjo, ki bi onemogočala dostop 
nepooblaščenim osebam do ZRC Boršt izven 
delovnega časa.

Na pokopališču v Brežicah bomo letos dokončali 
investicijo obnove otroškega pokopališča z 
izgradnjo žarnih zidov, dokončno ureditvijo tega 
dela pokopališča in zagotovitvijo več sto novih 
grobnih mest.

Na tržnici v Brežicah bomo sodelovali z Občino 
Brežice pri izvedbi projekta »Posavska špajza«, v 
okviru katerega se bo v celoti preuredila tržnica, 
obnovile mize in tržni prostor, obnovile sanitarije 
in zagotovili boljši prodajni pogoji za živila 
(hladilne vitrine).

Področje upravljanja občinskih stanovanj, 
katerega smo prevzeli konec leta 2013, je prav 
gotovo velik izziv za nas, z vsemi aktivnostmi, ki 
so povezane s to dejavnostjo. 
Posebno pozornost bomo letos namenili obeležitvi 
pomembnega dogodka - 100-letnici vodovoda in 
vodovodnega stolpa v mestu Brežice.

Za zagotovitev dodatnih sredstev se bo naše 
podjetje v letošnjem letu malo bolj usmerilo tudi v 
tržno dejavnost, predvsem s področja projektiranja 
manjših gradbenih storitev za lastne potrebe kot 
dopolnitev naše dejavnosti, kar bo naša usmeritev 
tudi v prihodnosti.

Ena izmed najbolj pomembnih aktivnosti podjetja 
je ozaveščanje naših najmlajših občanov. Za njih 
načrtujemo organizacijo eko delavnic in podobnih 
izobraževalno-zabavnih dogodkov. Vključili smo 
se v različne projekte, ki so namenjeni otrokom 
v vrtcih, učencem v osnovnih šolah in dijakom 
srednjih šol, kot je projekt  Veliki nemarni škornji.

Na področju informiranja naših uporabnikov smo 
poleg že uveljavljenih oblik obveščanja izdali prvo 
informativno glasilo našega podjetja, ki je sedaj 
pred vami in so ga prejela vsa gospodinjstva v 
Občini Brežice. Vesel sem, da je Komunalko med 
nami in upam, da vam bo služil tako v informiranju 
kot v osveščanju – nas in naših potomcev. 

          O delu komunale
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Pomlad je tu – boste »prevetrili« svoje omare?
V naših omarah se kopičijo oblačila in obutev ter 
zasedajo prostor na policah. Ponekod hranimo 
še torbice iz študentskih let, podarjene zavese, 
pasove in podobne artikle, ki jih ne uporabljamo 
in jih verjetno nikoli ne bomo. 
Če ste se odločili, da boste v svojih omarah 
naredili red, vam predlagamo, da rabljene artikle 
pripeljete na Zbirno center Boršt (v nadaljevanju: 
ZRC Boršt). 

Zbiramo: 
•	 otroška, ženska, moška oblačila,
•	 igrače iz tekstila,
•	 hišni tekstil (posteljnina, rjuhe, zavese, 

prti, pregrinjala, brisače ),
•	 obutev v paru,
•	 modni dodatki (nakit, rute, kravate, pasove, 

torbice, nahrbtnike, potovalke ).

Komunala Brežice d. o. o. zbira tekstil v PVC-vrečah, 
ki so na vrhu zavezane. Večina zbranega tekstila 
je namenjeno ponovni uporabi, manjši delež pa se 
predela v toplotno izolacijske materiale, čistilne 
industrijske krpe in podobno.

Kam z gradbenimi odpadki?
Ob večjih gradbenih posegih v naših domovih 
nastajajo gradbeni odpadki. Pripravili smo nekaj 
nasvetov, kam jih lahko odpeljete:

PREKRIVATE STREHO?
- Salonitna kritina: azbestno-cementne 

plošče in drugi azbestno-cementni 
izdelki niso komunalni odpadek, zato jih 
ni dovoljeno odlagati v zeleno posodo 
oziroma med komunalne odpadke. To so 
nevarni gradbeni odpadki, ki jih je treba 
oddati prevzemniku gradbenih odpadkov. 
Storitev je plačljiva.

PRENAVLJATE KOPALNICO?
- Keramika in sanitarna oprema, sodi med 

gradbene odpadke - gradbene odpadke 
iz gospodinjstva Komunala Brežice d. o. 
o. zbira na ZRC Boršt. Uporabniki lahko 
količino do velikosti ene avtomobilske 
prikolice (do 500 kg) oddajo brezplačno.

BOSTE ZAMENJALI OKNA? 
- Rabljena okna s steklom so kosovni odpad 

(sprejemamo jih na ZRC Boršt. )

Enkrat letno brezplačen odvoz kosovnega odpada
Vsako gospodinjstvo v občini Brežice ima možnost, 
da enkrat letno pri Komunali Brežice d. o. o. naroči 
kontejner 7 m3 za kosovni odpad, ki ga brezplačno 
odpeljemo. Zaradi razvrščanja na zbirnem centru 
mora biti kosovni odpad sortiran - odpeljemo 
lahko do tri različne vrste odpadkov. Za naročilo 
odvoza kosovnega odpada pokličite 07 620 92 53. 
Čakalna doba na kontejner za kosovni odpad je 
približno 10 delovnih dni. 

Spomladansko čiščenje doma 
s Komunalo Brežice  

Komunala Brežice d. o. o. gospodinjstvom v občini Brežice, enkrat 
letno, omogoča brezplačno dostavo in odvoz kontejnerja za 

kosovni odpad.

Na Zbirnem centru Boršt lahko oddate različne vrste odpadkov, 
kot so odpadna elektronika, papir, tekstil, pohištvo, gospodinjski 

aparati, nevarni odpadki, izolacijski materiali in podobno.

O delu komunale          O delu komunale
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Storitve za obrtnike in podjetja 
Prevzem mešanih komunalnih in kosovnih 
odpadkov podjetij in obrtnikov na ZRC Boršt 
je plačljiva storitev. Odpadke pred prevzemom 
stehtamo in izdamo račun za odlaganje. Gradbenih 
odpadkov podjetij in obrtnikov na ZRC Boršt ne 
prevzemamo.

Delovni čas ZRC Boršt:
Ponedeljek - petek: 7.00 – 19.00
Sobota: 8.00 – 13.00
Nedelja in praznik: zaprto

Kraj Pišece je bil v lanskem letu deležen popolne 
obnove ceste, izgradnje pločnika, obnove meteorne 
kanalizacije in javnega vodovoda. Pred začetkom 
gradnje v avgustu 2013 je predstavljala velik izziv 
neustrezna meteorna kanalizacija v cesti. Še 
večji problem pa so predstavljali izpusti iz greznic 
gospodinjstev ob omenjeni cesti, v to neustrezno 
meteorno kanalizacijo, zato je bilo treba v najkrajšem 
možnem času poiskati ustrezno rešitev za te odpadne 
vode. Rok za zaključek investicije je bil zelo kratek, 
dobra dva meseca.

V reševanje te problematike se je, na povabilo Občine 
Brežice, vključilo tudi naše podjetje. Sodelovali smo 
na zboru krajanov KS Pišece, kjer je Občina Brežice 
predstavila optimalno rešitev za obvladovanje 
problema odpadnih voda za gospodinjstva ob navedeni 
cesti, to je vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav 
za posamezno gospodinjstvo. Nekaj dni, po prvem 
zboru krajanov, smo organizirali predstavitev delovanja 
malih čistilnih naprav (v nadaljevanju: mKČN) in način 
financiranja na obroke. 

Ob upoštevanju vseh okoliščin smo prišli do skupnega 
zaključka, da je rešitev čiščenja odpadne vode z novimi 
mKČN najprimernejša rešitev. Odločili so se za nabavo 
mKČN in poskrbeli, da so pred dokončanjem gradnje 
meteorne kanalizacije in ceste vgradili mKČN ter rešili 
ta velik problem, ki je na začetku obnovitvenih del v 
Pišecah predstavljal nepremostljivo oviro. Danes je 
Kraj Pišece zagotovo eden najlepše urejenih krajev v 
brežiški občini, hkrati pa so krajani lahko zelo ponosni, 
da imajo rešen problem čiščenja odpadnih voda. Večino 
uporabnikov v ostalih naseljih v Občini Brežice, ki niso 
priključeni na javno kanalizacijo in komunalne čistilne 
naprave ter sedaj uporabljajo obstoječe greznice, 
ta naloga še čaka. Približuje se leto 2017, ko bomo 
tudi ostali uporabniki morali poskrbeti za čiščenje 
komunalnih voda.

Na naslednjih fotografijah lahko vidimo, kako so 
potekala dela vgradnje mKČN v Pišecah.

Male komunalne čistilne 
naprave v Pišecah

Foto: arhiv Občine Brežice

          O delu komunale
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Dobrodelni koncert za enajstletno 
Patricijo Butkovič

Krajani Pišec so se ponovno izkazali v složnosti, saj 
so za svojo sokrajanko, 11-letno Patricijo Butkovič, 
organizirali dobrodelni koncert, na katerem je 
sodelovalo 12 glasbenih skupin, program pa je 
povezoval Robert Erjavec. Večnamenska dvorana v 
Pišecah je bila polna do zadnjega kotička. 

Na prireditvi je podjetje VODATEH d. o. o., v 
sodelovanju s Komunalo Brežice d. o. o., predalo 
bon z donacijo v vrednosti 2000 EUR za namene 
zdravljenja Patricije, ki ima cerebralno paralizo. 
Sredstva za donacijo so bila zbrana iz izkupička 
prodaje čistilnih naprav, katerih izvajalec je 
podjetje VODATEH d. o. o., ob projektu izgradnje 
nove ceste v kraju Pišece v letu 2013.

Darilni bon z donacijo so Patriciji predali 
predstavniki podjetja Vodateh d. o. o. 

in direktor Komunale Brežice d. o. o., Aleksander Zupančič.
Foto: Video Ivanšek

Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot 
pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) 
in pravica do enkratne izredne denarne socialne 
pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) 
sta od 1. januarja 2014 obliki izredne denarne 
socialne pomoči.

•	 Posmrtnina je pravica, namenjena 
finančni pomoči svojcem umrlega, ki so 
upravičeni do denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim 
nakazilom v višini 265,22 evrov.

•	 Pogrebnina je namenjena finančni pomoči 
pri kritju stroškov pogreba. Pogrebnina 
kot pomoč pri kritju stroškov pogreba v 
višini dveh osnovnih zneskov minimalnega 
dohodka znaša 530,44 evrov.

UVELJAVLJANJE 
•	 Pravici se uveljavlja z Vlogo za izredno 

denarno socialno pomoč kot pomoč 
pri kritju stroškov pogreba oziroma za 
enkratno izredno denarno socialno pomoč 
po smrti družinskega člana (obrazec 8.47), 
ki jo dobite na spletni strani Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ali na najbližjem Centru za 
socialno delo.

•	 Družinski član bo za pokojno osebo vlogo 
vložil pri katerem koli centru za socialno 
delo. Obe pravici se lahko uveljavljata v roku 
enega leta po smrti svojca, upravičenost 
pa se ugotavlja na dan smrti svojca. 

PRILOGE
Vlogi mora stranka priložiti dokazilo o smrti, 
če ta podatek še ni vpisan v matični register o 
smrti oziroma v primeru uveljavljanja pravice do 
pogrebnine tudi originalni račun za opravljeni 
pogreb ali predračun stroškov pogreba.
 

POGOJI
Za upravičenost je treba izpolnjevati splošne 
in posebne pogoje za posamezno pravico, ki so 
navedeni v nadaljevanju.
 
Upravičenec za uveljavljanje pravice do pogrebnine 
oziroma posmrtnine mora biti:

•	 državljan Republike Slovenije, ki ima 
stalno prebivališče v Sloveniji,

•	 tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje 
v Sloveniji in stalno prebivališče v Sloveniji.

Posebni pogoji za uveljavljanje posmrtnine:
•	 pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski 

Spremembe na področju 
posmrtnin in pogrebnin v letu 2014 
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•	 član pokojne osebe,
•	 vlagatelj je na dan smrti pokojnika 

upravičen do denarne socialne pomoči ali 
do varstvenega dodatka ali

•	 dohodek vlagatelja ali skupni lastni 
dohodek družinskih članov (premoženja 
se ne ugotavlja) ne presega zakonsko 
določenega cenzusa.

 
Zakonsko določen cenzus je odvisen od števila 
družinskih članov vlagatelja ter od višine 
osnovnega zneska minimalnega dohodka in 
trenutno znaša za:
•	 samsko osebo 1,73 osnovnega zneska 

minimalnega dohodka oz. 458,83 evrov,
•	 družino z 2 odraslima osebama 2,23 osnovnega 

zneska minimalnega dohodka oz. 591,44 evrov,
•	 družino z 2 odraslima osebama in 1 otrokom 

3,03 osnovnega zneska minimalnega dohodka 
oz. 803,61 evrov, z 2 otrokoma 3,73 osnovnega 
zneska minimalnega dohodka oz. 989,27 evrov,

•	 enostarševsko družino z 1 otrokom 2,63 
osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 
697,52 evrov, z 2 otrokoma 3,43 osnovnega 
zneska minimalnega dohodka oz. 909,70 evrov.

 
Posmrtnina se dodeli in izplača vlagatelju kot 
pomoč za vse družinske člane umrlega. To pomeni, 
da je do posmrtnine po isti pokojni osebi lahko 
upravičen samo en družinski član pokojne osebe. 
 
Posebni pogoji za uveljavljanje pogrebnine:

•	 pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski 
član pokojne osebe,

•	 vlagatelj je poskrbel za pogreb v Republiki 
Sloveniji (račun se mora glasiti na strankino 
ime),

•	 ali je bil na dan smrti pokojnika upravičena 
do denarne socialne pomoči ali do 
varstvenega dodatka, ali

•	 dohodek vlagatelja ali skupni lastni 
dohodek družinskih članov (premoženja se 
ne ugotavlja) ne presega višine 606 evrov 
za samsko osebo oziroma 909 evrov za 
družino.

Pri postopku uveljavljanja pogrebnine svetujemo 
in opozarjamo naslednje:

•	 Ko bo stranka urejala pogreb pri pogrebnem 
podjetju se pripravi predračun.

•	 Če stranka ne more plačati stroškov 
pogreba takoj in je družinski član 
pokojnika, jo pogrebno podjetje opozori na 
naslednje:

•	 stranka je upravičena do pogrebnine, če je 
trenutno upravičena do denarne socialne 
pomoči ali do varstvenega dodatka. V tem 
primeru se stranki svetuje, naj pri katerem 
koli centru za socialno delo vloži zgoraj 
navedeno vlogo, odločba o pogrebnini pa 
bo izdana takoj,

•	 stranka je lahko upravičena do pogrebnine, 
če ima dohodke, ki za samsko osebo ne 
presegajo 606 evrov, za družino pa 909 
evrov. V tem primeru se stranki svetuje, 
naj pri katerem koli centru za socialno 
delo vloži zgoraj navedeno vlogo, kjer ji bo 
izdana odločba o pogrebnini predvidoma 
čez nekaj dni.

 
NAKAZILO
Posmrtnina  
- na osebni račun upravičenca v denarju.
Pogrebnina  
- na osebni račun upravičenca v denarju, če je bil 
račun že plačan,
- z nakazilom pogrebnemu podjetju, če stranka 
predračuna ne more plačati v celoti takoj, je ta pri 
računu za opravljene pogrebne storitve odštelo 
znesek pogrebnine, pogrebnemu podjetju ta 
znesek povrne izplačevalec pravice (MDDSZ).
Pogrebnina in posmrtnina se ne vračata.

Vir: spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti

Sporočanje stanja 
na vodomeru 

Stanje na vodomeru nam lahko sporočite na posebni elektronski naslov: 
stanje.stevca@komunala-brezice.si ali po telefonu: 07 620 92 50. 
Pri sporočanju je potrebno navesti številko odjemnega mesta (npr.: O.M. 5432.1), ki je napisana na računu, 
ime in priimek uporabnika ter naslov. Stanje na vodomeru lahko oddate do vključno zadnjega delovnega 
dne v mesecu! 

          O delu komunale
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Praznjenje greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav po 1. 1. 2014

V letu 2014 smo vsem uporabnikom na 
območjih, kjer ni zgrajene javne kanalizacije 
in nimajo možnosti priključitve nanjo, začeli 
zaračunavati storitev praznjenja nepretočnih 
greznic, obstoječih (pretočnih) greznic in malih 
komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: 
mKČN). Cena storitve praznjenja je oblikovana na 
podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12), in je na 
podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Brežice 
stopila v veljavo s 1. 1. 2014. Prvo položnico s 
tovrstno obračunano storitvijo so naši uporabniki 
prejeli v mesecu februarju 2014.
Storitev praznjenja greznic in mKČN mora v skladu 
s 13. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode, ki jo je 
sprejela Vlada Republike Slovenije (Ur. list, RS, št. 
88/2011) kot obvezno storitev, izvajati le izvajalec 
obvezne občinske gospodarske javne službe – 
Komunala Brežice d. o. o..

Kako?
Na podlagi Načrta praznjenja greznic na območju 
občine Brežice redno praznimo in odvažamo 
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic. 
Enkrat na 3 leta bomo praznili in odvažali blato iz 
obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih 
naprav (mKČN) ter izvajali obratovalni monitoring 
mKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. 
Komunalne odpadne vode in blato iz omenjenih 
objektov, kot izvajalec gospodarske javne službe, 
odvajanja in čiščenja komunalnih ter padavinskih 
odpadnih voda, odvažamo v obdelavo na Centralno 
čistilno napravo Brežice na Mostecu. 
Greznične gošče in blato vsebujejo velike 
količine nitratov ter okolju in zdravju škodljivih 
snovi, zato sodijo na čistilno napravo - v našem 
primeru Centralno čistilno napravo Brežice na 
Mostecu - kjer se obdelajo, razgradijo in tako ne 
onesnažujejo našega okolja.
Kako se obračunava?
Storitev se zaračunava mesečno. Obračun 
je vezan na količino porabljene pitne vode, 
odčitane na vodomeru. V primeru, da uporabniki 
niso priključeni na javno vodovodno omrežje 
in nimamo podatkov o porabi vode, se storitev 
praznjenja zaračunava na podlagi števila stalno in 
začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju 
normirane porabe vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo 
na dan.

Kakšen je mesečni strošek?
Mesečni strošek praznjenja greznic in mKČN za 4 
člansko družino, ki porabi v povprečju 16 m3 pitne 
vode na mesec, znaša 4,77 EUR brez DDV oziroma 
5,22 EUR z vključenim DDV.
O času praznjenja uporabnike pravočasno pisno 
obveščamo. 

Oprostitve plačila storitev praznjenja 
greznic in mKČN 
Na podlagi določil 8. člena Uredbe o uporabi blata 
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. 
list RS, št. 62/08) in 13. člena Uredbe o odvajanju 
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode (Ur. list RS, št. 88/11) so oproščeni plačila 
storitev praznjenja greznic in MKČN uporabniki iz 
gospodinjstev, ki se ukvarjajo z živinorejo in imajo 
možnost, da blato iz lastne greznice oziroma 
mKČN manjše od 50 PE, zmešajo z gnojevko ali 
gnojnico ter jo skladiščijo najmanj šest mesecev 
pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. Izvajalec 
javne službe v tem primeru, kot obvezno storitev 
javne službe, zagotavlja samo prve meritve 
in obratovalni monitoring oziroma oceno 
obratovanja za mKČN. Uporabnik te storitve plača 
po ceniku izvajalca javne službe.
Uporabniki iz gospodinjstev, ki se ukvarjajo z 
živinorejo, imajo možnost, da blato iz lastne 
greznice oziroma mKČN manjše od 50 PE, zmešajo 
z gnojevko ali gnojnico ter jo skladiščijo najmanj 
šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. 
Kako si pridobite oprostitev plačila?
Oprostitev plačila praznjenja greznic in mKČN 
si zagotovite, če lastnik nepretočne greznice ali 
mKČN pred prvim praznjenjem in ob vsakokratnem 
naslednjem praznjenju, predloži vlogo za 
oprostitev plačila storitev praznjenja greznic 
in mKČN s pisno izjavo, da je uporaba blata za 
gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja 
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v 
kmetijstvu (Uredba o uporabi blata iz komunalnih 
čistilnih naprav v kmetijstvu -Ur. list RS, št. 62/08).
Pomagate si lahko z vlogo, ki jo najdete na 
naši spletni strani www.komunala-brezice.si v 
zavihku vloge in obrazci. Na obrazcu je navedena 
dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti k vlogi.
Za dodatne informacije smo na voljo na sedežu 
podjetja, ali nas pokličite na telefonsko številko 
07 620 92 50 ali 07 620 92 55.
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PODROČJE OSKRBE S PITNO VODO
•	 Prevzem vodovodnih sistemov Križe, Cirnik in Podgračeno v upravljanje.
•	 Obnova vodovodnih priključkov v mestu Brežice (zamenjava priključkov iz svinčenih cevi) in v 

Slovenski vasi.
•	 Menjava dveh krakov sekundarnega vodovoda (153 m) z namenom zmanjšanja vodnih izgub na 

Globokem (vodovodni sistem Brežice).
•	 Izredna zamenjava vodomerov po naročilu izvajalcev pridobitnih dejavnosti zaradi zmanjšanja 

profilov vodomerov in znižanja omrežnin.
•	 Zamenjava 1874 vodomerov.
•	 Obnova vodovoda Pišak-Pišece in Pišece–center.
•	 Obnova vodovoda Straža (Čatež).
•	 Izvedba montažnih del pri izgradnji 

sekundarnega vodovoda Pišece.
•	 Sanacija vodohrana Sromlje-Rovan.
•	 Projekt izvedbe meritev in odkrivanja skritih 

okvar na vodovodnem sistemu Mokrice 
(zunanji izvajalec).

•	 Popis hidrantov v sodelovanju z gasilskimi 
društvi.

•	 Popis odjemnih mest uporabnikov.
•	 Uvedba tedenske kontrole vodovodnih 

objektov in tedenskega merjenja 
koncentracije klora po vodovodnih sistemih.

PODROČJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN 
PADAVINSKE VODE

•	 Čiščenje črpališč na fekalni kanalizaciji Jesenice.
•	 Organizacija in izvedba predavanja v krajevni skupnosti Artiče, v zvezi z možnostjo nabave malih 

komunalnih čistilnih naprav.
•	 Sanacija vdora tujih voda na kanalu Brezina.
•	 Sanacija črpališča Šentlenart.
•	 Dokončna vzpostavitev evidence uporabnikov z individualnimi greznicami.
•	 Obnova odseka ceste Gorenja vas – Škof (Lipovec) na Bizeljskem, z ureditvijo brežin in 

odvodnjavanja.
•	 Izgradnja dela sekundarne kanalizacije na območjih KS Dobova, KS Globoko in KS Artiče.

PODROČJE ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV
•	 Uveden hišni odvoz odpadne embalaže.
•	 Čiščenje ekoloških otokov

Komunala Brežice v letu 2013

          O delu komunale
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Ekološki otoki so skozi leta postali del kraja in zato je prav, da 
izgledajo čisto in urejeno. V občini Brežice so ekološki otoki 
postavljeni na 180-ih lokacijah. Ekipe Komunale Brežice so 
uredile podstavke na ekoloških otokih in temeljito očistile 
posode, pokosile in počistile okolico otokov. 

•	 Ureditev zbirnega centra Boršt (izgradnja platoja pri stiskalnici, postavitev zabojev za gradbeni 
material, steklo in sveče, ureditev podpornega zidu pri nakladalni rampi)

•	 Natečaj za novo podobo ZRC Boršt

Osnovne šole v naši občini smo povabili k sodelovanju pri 
natečaju za novo podobo Zbirnega centra Boršt. Iskali smo 
izvirne ideje za prepleskanje notranjih sten osrednje hale na 
Zbirnem centru. Strokovna komisija je med prispelimi predlogi 
izbrala skice učencev iz OŠ Pišece in OŠ Kapele, ki smo ju 
povabili k sodelovanju. Zaradi hladnega vremena smo izvedbo 
poslikave prestavili na pomladni čas v letu 2014. 

•	 Jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov

V mesecu oktobru smo organizirali akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. Zbirno mesto je bilo pred 
nakupovalnim centrom Intermarket. Med nevarne odpadke sodijo: akumulatorji, baterije, motorna in 
druga olja, zdravila, pesticidi, čistila, topila, lepila, embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi ipd.

•	 Popis zabojnikov

Vzpostavili smo evidenco zabojnikov. Popis so od meseca septembra do decembra izvajali študenti, ki so 
se ob prihodu k uporabnikom predstavili z ustreznim dokumentom.

PODROČJE POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI
•	 Prevzem pogrebne dejavnosti s strani Občine Brežice

V skladu z Odlokom o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice je Komunala 
Brežice prevzela tudi izvajanje pogrebne dejavnosti, kar vključuje opravljanje pokopališke dejavnosti 

O delu komunale          O delu komunale
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in tudi obveznost izvajanja tekočih vzdrževalnih del, kot so košnja trave na pokopališčih, obrezovanje 
- striženje žive meje, čiščenje plevela po poteh, grabljenje listja, vzdrževanje poti in nasutje peska, 
vzdrževanje zapuščenih grobov, prekope, obrezovanje dreves, čiščenje snega, vodenje katastra grobov in 
vzdrževanje pokopaliških objektov (upravna stavba, poslovilna vežica).

•	 Vzdrževalna in sanacijska dela na pokopališču Brežice

V letošnjem letu smo na pokopališču sanirali sprejemne 
prostore in pisarne, stopnišče, zid, vojaško grobišče in vrata na 
poslovilni dvorani.

Uredili smo tudi dodatne povezovalne poti, osvetlitev, ekološki 
otok za ločeno zbiranje odpadkov, izvedli smo vodovodni 
priključek in poskrbeli za zunanjo opremo.

•	 Vzpostavitev spletne strani z vsemi potrebnimi informacijami za naše uporabnike in možnostjo 
brezplačne objave osmrtnic

Na naši spletni strani smo našim uporabnikom ponudili možnost brezplačne objave osmrtnic in zahval.

PODROČJE UPRAVLJANJA Z OBČINSKIMI STANOVANJI
•	 Prevzem občinskih stanovanj v upravljanje

Komunala Brežice je s 1. 11. 2013 prevzela v upravljanje občinska stanovanja. 

SODELOVANJE Z UPORABNIKI 
•	 Obisk krajevnih skupnosti

Obiskali smo vseh 20 krajevnih skupnosti v občini 
Brežice in se sestali s krajani, in sicer na teme: hišni 
odvoz odpadne embalaže, spremembe obračuna 
komunalnih storitev, izvajanje pogrebne službe 
v  občini, odvoz greznične gošče in odgovori na 
predloge krajanov. 

•	 Naravoslovni dan dijakov prvih letnikov Srednje ekonomske in trgovske šole 

Dijaki prvih letnikov Srednje ekonomske šole v Brežicah so si pod vodstvom naših strokovnih sodelavcev 
najprej ogledali  Zbirni center Boršt, kjer zbiramo različne vrste odpadkov, in ki ustreza vsem veljavnim 
predpisom do 25.000 prebivalcev. Na zbirnem centru je tudi stiskalnica za odpadke, s katero zmanjšamo 
volumen odpadkov pred odvozom na deponijo. Nato so si ogledali vodooskrbni sistem Mokrice ter 
tamkajšnji vodohran, ki je sestavljen iz dveh vodnih celic in je namenjen zadrževanju vode, kar je izrednega 
pomena zaradi končne porabe, okvar ter požarne varnosti. 

Na koncu so dijaki obiskali še centralno čistilno napravo na Mostecu, kjer so si ogledali potek mehanskega 
in biološkega čiščenja odpadnih voda. 

          O delu komunale
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•	 Oddaje na Radiu Veseljak 

V sodelovanju z Radiem Veseljak smo začeli sklopom oddaj »Zeleni nasveti in informacije Javnega podjetja 
Komunala Brežice d. o. o.«, ki so se predvajale šestkrat tedensko na frekvencah Radia Veseljak (Posavje), 
ob tedenskih terminih v obdobju med majem in decembrom. V oddajah so predstavniki Komunale Brežice 
Jadranka Novoselc, Miha Pšeničnik, Dejan Zofič in Darko Ferlan, odgovarjali na najpogostejša vprašanja, 
ki so nam jih zastavili poslušalci, in sicer s področja ločevanja odpadkov, oskrbe s pitno vodo ter odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda.  

•	 Predstavitev na sejmu POK Brežice 2013 

Podjetje se je uspešno predstavilo na sejmu POK 
Brežice 2013, in sicer na stojnici in na razstavnem 
prostoru pred dvorano. Osrednja tema sejemske 
predstavitve so bile male komunalne čistilne 
naprave. Na stojnici smo predstavili informacije 
o vgradnji več tipov malih čistilnih naprav (v 
nadaljevanju: mKČN). Vse ustrezajo zakonsko 
predpisanim standardom. Predstavniki Komunale 
Brežice so obiskovalcem nudili informacije in nasvete 
o izbiri najustreznejšega tipa mKČN za posamezne 
primere, akcije v zvezi z njihovim vgrajevanjem in 
vzdrževanjem. Najmlajše obiskovalce naše stojnice 
pa smo razveselili z mini zabojniki za pisala. Zadnji 
dan sejma smo organizirali nagradno žrebanje, na 
katerem smo podelili pet priročnih stiskalnic za 
stiskanje odpadnih plastenk, pet uporabnih posod 
za biološke odpadke in glavno nagrado, cestno kolo. 

•	 Natečaj za eko pobarvanko

Komunala Brežice je razpisala natečaj za eko pobarvanko, s katero smo 
želeli naše najmlajše na zabaven način poučiti o pravilnem ločevanju 
odpadkov. Na natečaj smo prejeli predloge otrok iz vrtca Mavrica Brežice 
(skupina Pikapolonice) in otrok iz vrtca Pišece. Njihove risbe smo vključili v 
našo praznično pobarvanko, katero  smo natisnili ter razdelili predšolskim 
otrokom po vrtcih v občini.

•	 Pravljična dežela z vašo Komunalo 

V najbolj čarobnem mesecu leta smo razveselili predvsem najmlajše, saj 
smo izvedli ustvarjalne delavnice za predšolske otroke (izdelava božične 
jelke iz rabljenih materialov, izdelava okraskov), organizirali smo gledališko 
predstavo v Mladinskem centru Brežice, omogočili otrokom vožnjo s konjsko 
vprego in fotografiranje z dedkom Mrazom, otroci pa so si lahko tudi dali 
poslikati obraz.

O delu komunale          O delu komunale
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Konec leta 2013 so komunalna vozila dobila novo, svežo podobo. Vsa vozila so bila na novo polepljena, 
nekatera smetarska vozila pa tudi sveže prebarvana.

Naš vozni park se predstavi

Pisma bralcev 

Dragi občani! 

V Javnem podjetju Komunala Brežice se 
zavedamo dolžnosti, ki nam je bila zaupana s 
strani Občine Brežice, to je skrb za čisto okolje, 
pitno vodo in ostale naravne vire.

Ker je vaše mnenje za nas zelo dragoceno, vas 
vabimo k sodelovanju.

Imate predlog oziroma mnenje, ki bi nam lahko 
prišlo prav pri nadaljnjem delu? Morda bi želeli 
kaj pohvaliti, komentirati, ali ste opazili kaj, kar 
je naše oko spregledalo? Pišite nam na naslov JP 
Komunala Brežice d. o. o., CPB 18, 8250 Brežice 
ali na elektronski naslov:
urednistvo@komunala-brezice.si.
Obravnavali bomo vsak predlog, odziv, mnenje 
in poskušali odgovoriti v najkrajšem možnem 
času.

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

          O delu komunale
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Javno podjetje Komunala Brežice d. o. o. je 
izvajalec pokopališke in pogrebne dejavnosti. 
S 1. 1. 2013 izvajamo pogrebno dejavnost na 
območju celotne občine Brežice, pokopališko pa 
le na pokopališču Brežice. Na področju urejanja 
in vzdrževanja pokopališč smo sledili sodobnim 
evropskim smernicam in razvojnim trendom. 

Skrbimo za izvajanje tekočih vzdrževalnih del: 
košnja trave na pokopališčih, obrezovanje-
striženje žive meje, čiščenje plevela po poteh, 
grabljenje listja, vzdrževanje poti in nasutje 
peska, vzdrževanje zapuščenih grobov, prekope, 
obrezovanje dreves, čiščenje snega, vodenje 
katastra grobov in vzdrževanje pokopaliških 
objektov. 
Poleg rednih vzdrževalnih del smo po naročilu 
investitorja Občine Brežice v letu 2013 na 
pokopališču v Brežicah izvedli tudi naslednja dela:

- ureditev novih povezovalnih poti,
- ureditev osvetlitve na starem ter na 

razširjenem delu pokopališča, ob 
upoštevanju predpisov s področja 
svetlobnega onesnaževanja,

- ureditev ograjenega ekološkega otoka za 
ločeno zbiranje odpadkov, ki je namenjen 
le odpadkom iz pokopališča,

- ureditev otroškega pokopališča,
- izvedba vodovodnega priključka na 

prostostoječem vodnjaku ter nabava in 
vgradnja zunanje urbane opreme.

Na večkratno pobudo občanov smo sanirali 
sprejemne prostore, glavno stopnišče, zid na 
glavnem vhodu na pokopališče Brežice, uredili 
vojaško grobišče in vrata na poslovilni dvorani.
S tem smo pridobili zelenico za raztros pepela, 
spominski otok ter prostor za klasične pokope. 
Staro ozvočenje, ki je bilo že dotrajano, smo 
zamenjali z novim, prenosnim ozvočenjem.
Za potrebe informiranja naših uporabnikov o 
pogrebni dejavnosti smo v letu 2013 nadgradili našo 
spletno stran z vsemi potrebnimi informacijami in 
možnostjo brezplačne objave osmrtnic in zahval.

Aktivnosti na pokopališču v Brežicah

Obnovljen zid na glavnem vhodu 
na pokopališče Brežice.

Vojaško pokopališče.

Sanirano glavno stopnišče.

Urejeno otroško pokopališče.

O delu komunale
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Komunala Brežice je na svetovni dan voda 
organizirala čistilno akcijo »Očistimo Brežice« 
in preizkuse ter igre z vodo za otroke.

22. marec je svetovni dan voda, dan namenjen 
ozaveščanju o pomenu in vplivu vode na naša 
življenja in izboljšanju našega odnosa do vode. 

V Javnem podjetju Komunala Brežice d. o. o. 
smo zato v soboto, 22. marca 2014, organizirali 
čistilno akcijo »Očistimo Brežice«, katere se je 
udeležilo približno 150 občanov. Čistilni akciji 
so se pridružili tudi krajani krajevnih skupnosti 
Artiče in Globoko. 

Poleg čiščenja brežin rek Krke in Save, ki je 
potekalo v Vrbini, ob savskem nasipu ter ob Krki 
od Boršta do Čateža, so v sodelovanju z Društvom 
potapljačev Vidra Krško očistili tudi dno reke Krke, 
in sicer v predelu Boršta. 

Za najmlajše smo v sodelovanju s profesorjem 
biologije Pavlom Šetom iz Gimnazije Brežice in 
z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino 
Brežice, izvedli delavnice, na katerih so otroci 
sodelovali v različnih poizkusih in igrah z vodo. 
Delavnice se je udeležilo 37 znanja željnih otrok.

Želimo si, da bi tudi naši najmlajši s pomočjo 
tovrstnih projektov začutili pomen ohranjanja in 
varovanja naših naravnih virov. Tako bomo našim 
potomcem podarili največje darilo – zdravo okolje 
in neokrnjeno naravo.

Svetovni dan voda

Mladi skavti iz Brežic so z veseljem pomagali 
pri čiščenju našega mesta.

Dno reke Krke je čistilo enajst potapljačev 
iz Društva potapljačev Vidra Krško.

Potapljači so iz reke Krke potegnili več gum, 
prometni znak, rezervne dele in veliko ostalih odpadkov, 

ki v reko prav gotovo ne sodijo.
Otroci so v Mladinskem centru Brežice aktivno sodelovali 

v igrah in poizkusih z vodo.

       Aktualno
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Anketa o zadovoljstvu občanov z izvajanjem 
storitev Komunale Brežice d. o. o.

Povejte nam svoje mnenje in z malo sreče osvojite nagrado.

Prosimo vas, da si vzamete nekaj dragocenega časa in ocenite delo Javnega podjetja Komunala Brežice 
d. o. o. ter tako prispevate k izboljšanju našega dela in poslovanja oziroma vašega zadovoljstva.

Eden izmed sodelujočih v anketi bo po žrebanju prejel praktično nagrado, in sicer koš za ločevanje 
odpadkov za gospodinjstvo. Dobitnika nagrade bomo obvestili po pošti.

Izpolnjeno anketo pošljite na naslov Komunala Brežice d. o. o., CPB 18, 8250 Brežice.
Za sodelovanje v anketi se vam najlepše zahvaljujemo.

Vaši podatki (podatki niso obvezni. Izpolnite jih le, če želite sodelovati v nagradni igri): 

Ime in priimek: _____________________________________________________________________

Naslov: ___________________________________________________________________________

Ocene:
1 – slabo 
2 – zadovoljivo
3 – dobro
4 – zelo dobro
5 – odlično

1. Kako ste zadovoljni z opravljanjem pogrebne dejavnosti? (obkroži)

1 2 3 4 5

Vaši predlogi:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Kako se po vašem mnenju izvaja storitev odvoza smeti v občini Brežice?

1 2 3 4 5

Vaši predlogi:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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3. Ali menite, da je na vašem območju dovolj ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov?

1 2 3 4 5

Vaši predlogi:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Kako ocenjujete naše delo na področju oskrbe s pitno vodo?

1 2 3 4 5

Vaši predlogi:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5. Kako ocenjujete poslovanje s tržnico? 

1 2 3 4 5

Vaši predlogi:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

6. Kako ste zadovoljni z izpolnjevanjem zakonodajnih direktiv in delom podjetja na 
kanalizacijski infrastrukturi in praznjenju greznic?

1 2 3 4 5

Vaši predlogi:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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3. Ali menite, da je na vašem območju dovolj ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov?

1 2 3 4 5

Vaši predlogi:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Kako ocenjujete naše delo na področju oskrbe s pitno vodo?

1 2 3 4 5

Vaši predlogi:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5. Kako ocenjujete poslovanje s tržnico? 

1 2 3 4 5

Vaši predlogi:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

6. Kako ste zadovoljni z izpolnjevanjem zakonodajnih direktiv in delom podjetja na 
kanalizacijski infrastrukturi in praznjenju greznic?

1 2 3 4 5

Vaši predlogi:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Odgovorne osebe v podjetju se zavedamo, da 
dobro usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja pripomore k zmanjšanju fluktuacije, 
kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila 
nezgod ipd. ter večanju zadovoljstva, motivacije 
in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni jasne 
pozitivne ekonomske učinke.
Eden izmed korakov k dosegi zgoraj navedenih 
ciljev omogoča postopek pridobitve certifikata 
Družini prijazno podjetje, ki v poslovanje podjetja 
uvaja določene ukrepe, katerih cilj je izboljšanje 

upravljanja delovnih procesov in kakovosti 
delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega 
in družinskega življenja.
Ker pa pridobitev navedenega certifikata 
predstavlja strošek za podjetje, smo se prijavili na 
Javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve 
osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letih 
2014/2015, na katerem smo uspešno kandidirali in 
bomo tako pridobili sofinanciranih 80 % stroškov 
za pridobitev osnovnega certifikata.

Komunala Brežice v postopku pridobitve osnovnega 
certifikata Družini prijazno podjetje  

Kompostiranje je naravna metoda recikliranja 
organskih odpadkov v zemljo bogato s humusom.
Biološko razgradljive odpadke z recikliranjem 

vrnemo v naravo. Narava bo vedno poskrbela, da 
dobimo nazaj, kar bomo vanjo vložili. To je le eden 
izmed glavnih razlogov zakaj kompostirati.

Zakaj je pomembno kompostirati?
Kompostiranje ima vrsto prednosti. Rastline, 
katerim dodajamo kompost, bodo močne, zdrave 
in odporne proti mnogim boleznim. Odpadki 
predelani na mestu njihovega izvora pripomorejo 
k občutnem zmanjšanju odpadkov v našem domu 
in na odlagališčih ter s tem zmanjšan izpust 
toplogrednih plinov. 

Odpadki, ki so primerni za kompostiranje 
•	 Zeleni vrtni odpadki 
•	 Kuhinjski odpadki 

Kompostirajte in vrnite v naravo
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Prednosti kompostiranja:
•	 s kompostom se vrnejo zemlji številne 

hranljive snovi, ki ji jih s pridelki 
odvzamemo;

•	 kompost naredi rastline bolj zdrave in 
odporne proti insektom;

•	 s kompostiranjem se uniči večina 
nevarnih mikroorganizmov (kot na primer 
salmonela), parazitov in semen plevela;

•	 kompostiranje izboljšuje sestavo prsti in 
omogoča boljše prezračevanje tal;

•	 v pomladnih mesecih se zemlja, kateri je 
bil dodan kompost, segreje hitreje;

•	 kompost v sušnem obdobju zadržuje vlago 
v zemlji;

•	 končna teža komposta je za polovico 
manjša od začetne teže materiala, kar 
zmanjša in olajša delo na vrtu, na kmetiji 
pa tudi stroške transporta pri odlaganju na 
površine oz. gnojenju;

•	 prihranek pri nakupu dodatne zemlje, 
gnojil in fitofarmacevtskih sredstev.

Kompostiranje na vrtu
Poznamo več načinov kompostiranja. Najbolj 
razširjena metoda je kompostiranje na prostem. 
Navadno se v polsenčni legi postavi ograda iz 
lesa, žice, plastike ali betona,  kjer se zbirajo 
vrtni odpadki in biološko razgradljivi odpadki. 
Velikokrat se uporablja tudi odprti zaboj, zaprta 
posoda v obliki kontejnerja ali rotacijski bobni. 
Slednji so večinoma izdelani iz reciklirane plastike 
ali kovine.

Lega kompostnika
Za kompostiranje zadostuje že od 2 do 3 m3 velika 
prostornina na vrtu ali zelenici, ki naj stoji v 
polsenci ali senci in naj bo zaščitena pred vetrom. 
Poskrbimo, da kompostnik stoji na odcednem 
mestu, kajti prevelika količina vode, ki bi se 
zadržala v kompostu, bi povzročila gnitje namesto 
razgradnje vsebine kompostnika.

Priporočamo, da na tem mestu tla utrdite s 
približno 10 cm glinaste zemlje.

Izbira kompostnika
Kompostnik je lahko različnih oblik in materialov, 
vendar mora imeti naslednje lastnosti:

•	 dostop do kompostnega kupa z vsaj ene 
strani;

•	 dobro prezračevanje;
•	 zaščita pred dežjem, snegom in direktnim 

soncem;
•	 odprto dno (za drenažo in lažji dostop 

organizmov, ki sodelujejo pri razgradnji);

•	 velikost kompostnika naj ne bo manjša 
od enega kubičnega metra. Velikost je 
pomembna za ohranitev toplote v kupu in s 
tem hitrejši razkroj.

Če je mogoče, imamo dva kompostnika (v prvem 
med letom zbiramo odpadke, v drugem pa jeseni 
začnemo kompostirati).

V naš kompost se bo vselilo na milijone mikro in 
makro delavcev, ki bodo iz kuhinjskih in vrtnih 
odpadkov naredili odlično gnojilo za naše rastline 
doma, na vrtu ali sadovnjaku. Da bodo svoje delo 
lahko dobro opravljali, jim moramo zagotoviti 
ustrezne pogoje – to je pravilno razmerje hrane 
(zeleni in rjavi deli), vlage in zraka.

Navodilo za postavitev hišnega 
kompostnika 
Koraki kompostiranja 
1. Kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in 
naj bo z vseh strani primerno prezračen. Na dno 
naložimo do višine 15 cm zastirko iz zdrobljenih 
vej in listja. 
2. Na zastirko potem odlagamo mešanico 
organskih odpadkov in tvorimo obliko kupa, ki ga 
moramo zavarovati pred dežjem. 
3. V kompostnem kupu se bo začel odvijati proces 
trohnenja. 

Prezračevanje 
Da bo proces trohnenja potekal pravilno, moramo 
poskrbeti za zadostno vlago in prezračevanje. 
Kompostni kup prezračujemo tako da po treh 
ali štirih tednih material v kupu preobrnemo. 
Na ta način prezračimo in razrahljamo notranjo 
vsebino kupa ter prenesemo zunanje plasti kupa 
v notranjost, kjer je proces trohnenja najmočnejši. 

Vlaga 
Mikroorganizmi, ki razgrajujejo organske 
odpadke, potrebujejo za svoje delovanje poleg 
zraka tudi primerno vlago. Kompostni kup se zato 
ne sme presušiti, prav tako ne sme biti prepojen z 
vodo, torej ga moramo pravilno vlažiti. Ali je vlaga 
primerna, preizkusimo tako, da pest komposta 
stisnemo. Primerno vlažen je takrat ko ne razpade, 
oziroma ko se iz njega ne pocedi voda, temveč 
ostane skupaj kot stisnjena zemlja. 
Po 6 do 12 mesecih je kompost zrel in diši po 
gozdni prsti. Primeren je za uporabo na domačem 
vrtu, ker izboljšuje tla ter zmanjšuje potrebo po 
umetnih gnojilih. Če ga uporabljamo za lončnice, 
ga moramo presejati in zmešati z enako količino 
vrtne zemlje. 

       Aktualno
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Kompostnik COMPOGREEN IKST380Z
Kompostnik je namenjen odlaganju gospodinjskih in vrtnih 
odpadkov. Izdelan iz kvalitetne plastike in ima pokrov. Za 
postavitev kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali senčen 
prostor, ki je zavarovan pred vetrom in je lahko dostopen.
Barva: zelena
Dimenzije (D x G x V): 71,9 x 71,9 x 82,6 cm
Material: plastika
Volumen: 380 l
Teža: 5.5 kg

Za informacije pokličite našo sprejemno pisarno (07 62 09 250).

Učenke in učenci 3. in 4. razreda Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece so predstavili svoje izvirne 
ideje za ravnanje z odpadki. 

Komunala Brežice d. o. o. v letošnjem šolskem letu aktivno sodeluje pri izvedbi projekta Veliki nemarni 
škornji. Program na edinstven način  spodbujanja kreativnost, inovativnost  ter razvoj kritičnega mišljenja 
otrok. Osnovna tematika ekologije je podana na otrokom primeren način – skozi zgodbo Veliki nemarni 
škornji. V programu sodelujejo otroci stari med tretjim in devetim letom starosti, vzgojitelji, učitelji ter 
starši otrok. Skozi celotno šolsko leto otroci spoznavajo početje velikih nemarnih škornjev. Preizkusijo se 
kot ilustratorji  zgodbe, v obliki knjige brez ilustracij, ter iščejo rešitev nastalega problema – nemarnega 
početja velikih škornjev. Vključenim vzgojiteljem in učiteljem program, poleg visoke motiviranosti otrok 
pri reševanju problema, nudi možnost celostnega interaktivnega ter 
medpredmetnega pristopa. 

Učence 3. in 4. razreda OŠ Pišece je v sklopu projekta obiskal 
strokovni sodelavec Komunale Brežice Dejan Zofič in predstavil 
dejavnost zbiranja in ravnanja z odpadki na občinski ravni. Šolarji 
so nato pripravili 
zanimive rešitve s 
področja ravnanja 
z odpadki in jih 
predstavili na 
Zbirnem centru 
Boršt, kjer so si 
z mentorico tudi 
ogledali, kako 
poteka prevzem 
odpadkov na 
zbirnem centru 
Boršt. 

Inovativne ideje učenk in 
učencev iz OŠ Pišece 
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V gospodinjstvih poleg varnih odpadkov nastajajo 
tudi nevarni, ki jih je treba vključiti v poseben 
sistem varnega ravnanja z odpadki.
 
Uporaba teh izdelkov je tako vsakdanja, da se niti 
ne zavedamo da gre za nevarne odpadke.  Nevarni 
odpadki so vse snovi, ki imajo eno ali več nevarnih 
lastnosti, ki so zdravju in okolju škodljive (npr. 
vnetljivost, dražljivost, strupenost, mutagenost, 
oksidativnost, infektivnost, idr.).

Kakšna je njihova nevarnost za okolje?
Pomembno je vedeti, kateri izdelki so nevarni za 
okolje. Z nevestnim ravnanjem z nevarnimi odpadki 
lahko ogrozimo podtalnico in druge vodne vire, 
zrak, prst, posredno lahko torej ogrozimo zdravje 
ljudi in živali.
 
Na tisoče vsakdanjih gospodinjskih produktov, kot 
so Varikina, odstranjevalci barv, risalni pripomočki, 
vsebujejo strupene primesi. Ko jih kupimo, nase 
prevzamemo odgovornost, da jih porabimo ali se jih 
znebimo na varen in okolju prijazen način. Zlivanje 
strupenih snovi v odtok, greznico ali kanalizacijo 

uničuje mikroorganizme, ki pomagajo po naravni 
poti razgrajevati ostale odpadke.
 
Prav tako lahko skozi razpoke v kanalizacijskih 
ceveh prodrejo v podtalnico in zastrupijo zajetja 
pitne vode ali vode namenjene zalivanju kmetijskih 
izdelkov.

Kateri odpadki sodijo med nevarne
Med nevarne odpadke sodijo akumulatorji, baterije, 
motorna in druga olja, zdravila, pesticidi, čistila, 
topila, lepila, embalaža onesnažena z nevarnimi 
snovmi ipd.

Kako lahko oddate nevarne odpadke?
Nevarnih odpadkov nikakor ne odvržemo med 
ostale odpadke. Z nepravilnim odlaganjem 
odpadkov bomo povzročili škodo sami sebi. Ločeno 
zbiranje nevarnih odpadkov je predvsem skrb za 
zdravje in okolje.
 
Nevarne odpadke lahko skozi vse leto brezplačno 
oddate v zbirnem centru Boršt ali ob akciji zbiranja 
nevarnih odpadkov v mestu Brežice, ki jo Komunala 
Brežice organizira dvakrat na leto.
 
Nevarne odpadke je treba zbirati ločeno po 
skupinah, in jih ni dovoljeno mešati med seboj. 

Nasveti in namigi
•	 Že ob nakupu razmišljajmo in se skušajmo 

umikati nakupom agresivnih izdelkov - kupimo 
raje naravi prijaznejše izdelke (čistila, barve, 
itd),

•	 neporabljena zdravila, ki so še v originalni in 
zaprti embalaži, lahko oddamo v lekarnah,

•	 pazimo, da so izdelki, ki vsebujejo nevarne 
snovi, izven dosega otrok.

Nevarni odpadki iz gospodinjstev

       Aktualno
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Vsaka kapljica vode je pomembna!

Si lahko predstavljate, da si ne bi upali umiti zob 
z vodo iz pipe? Si lahko predstavljate, kaj bi se 
zgodilo, če bi se živali okužile z onesnaženo vodo? 
S kakšnimi ukrepi in s kako velikimi obratovalnimi 
stroški bi se morali soočati v obratih za predelavo 
hrane, v farmacevtski in kozmetični industriji, v 
obratih za proizvodnjo pijač? 
Čeprav se Slovenija zaradi velike količine padavin 
uvršča med, z vodo, najbogatejše države v Evropi, 
le dva odstotka slovenskih rek še vsebujeta čisto 
pitno vodo, ki sodi v prvi kakovostni razred. To 
najdemo le še v zgornjih tokovih rek, v višjem 
svetu slovenskih Alp. Zato varčujmo z vodo, saj 
vsaka kapljica šteje.

Ali ste vedeli?
•	 Povprečni Slovenec dnevno porabi 146 litrov 

vode.
•	 Poraba vode v svetu se je v zadnjih sto letih 

povečala za več kot šestkrat.
•	 Ste vedeli, da iz odprte pipe na minuto steče 

do 20 litrov vode?
•	 Zavedajmo se, da med tuširanjem porabimo 

okoli 140 litrov vode.
•	 Štiričlanska družina samo za tuširanje porabi 

vsak dan več kot 500 litrov vode.
•	 Se kopate ali tuširate? Za kopanje v kadi 

porabite dvakrat več vode kot za tuširanje.
•	 Iz vsake pipe, iz katere kaplja 1 kapljica na 

minuto, dnevno izgubimo do 50 litrov vode. 
Preverimo pipe v svojem gospodinjstvu še 
danes.

•	 Ste vedeli, da porabimo več vode, če posodo 
pomivamo ročno kot v pomivalnem stroju?

•	 Kar petina splakovalnikov v stranišču pušča, 
ne da bi vedeli. Ne odlašajmo, preverimo 
stanje v našem stranišču. Zamenjajmo 
stari splakovalnik v stranišču z novim, 
dvostopenjskim.

V kopalnici
•	 Med umivanjem zob vodo zapirajmo, sicer v 

šestih sekundah po nepotrebnem iztočimo 
liter pitne vode.

•	 Preverite ali je pipa dobro zaprta.
•	 Preverite, da splakovalnik v stranišču ne pušča. 

Zamenjajte ga z novim, dvostopenjskim.
•	 Ne uporabljajte stranišča za odplakovanje 

uporabljenih papirnatih robčkov. Po uporabi 
jih raje odvrzite v koš.

•	 Premislite ali je potrebno brisače menjati prav 
vsak dan.

•	 Uporabljajte raje tuš kot kad in skrajšajte čas 
tuširanja. S tem porabite občutno manj vode. 

V kuhinji
•	 Posodo raje operimo v pomivalnem stroju kot 

ročno. 
•	 Če posodo pomivamo ročno, med čiščenjem z 

detergentom vodo zapirajmo.
•	 Zelenjavo in sadje perimo v skledi z vodo in ne 

pod tekočo vodo.
•	 Premislimo, ali za pitje vedno potrebujemo 

drug kozarec ali lahko večkrat uporabimo 
istega.

•	 Za hlajenje pijače ne uporabljajmo hladne 
tekoče vode.

Na vrtu
•	 Dvorišča ne čistimo z vodo, raje ga temeljito 

pometimo. Za zalivanje vrta uporabljajmo 
deževnico.

•	 Vodo, s katero smo oprali sadje in zelenjavo, 
uporabimo za zalivanje rož.

•	 Prazne površine med rastlinami v okrasnem 
ali zelenjavnem vrtu pokrijmo s slamo, z 
lubjem ali s pokošenimi travnimi ostanki, da 
preprečimo izhlapevanje vode.

•	 Naravnajmo rezilo kosilnice na višjo raven. 
Višje trave ščitijo korenine pred izsušitvijo in 
zmanjšajo potrebe po zalivanju.

•	 Če voda odteka z zelenice ali vrta, zmanjšajmo 
intenziteto zalivanja ali zalivajmo v krajših 
časovnih intervalih.

•	 Vrt zalivajmo v jutranjih ali večernih urah in ne 
v premočnem vetru.

•	 Na vrtu skupaj posadimo rastline, ki imajo 
podobne potrebe po zalivanju.

•	 Vrt zalivajmo redkeje in takrat bolj intenzivno, 
da rastline razvijejo globok koreninski sistem.
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1. Splošno
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. vabi k 
natečaju ob obeležbi 100-letnice vodovoda in 
vodovodnega stolpa v Brežicah.

Ob tej priložnosti objavljamo nagradni natečaj, 
v okviru katerega vam želimo ponuditi možnost, 
da izrazite svoje vtise in razmišljanja skozi 
risbo, besedo, film, igro ali predmet na temo 
»VODOVODNI STOLP SKOZI MOJE OČI''. 

Organizator natečaja »Vodovodni stolp skozi moje 
oči« (v nadaljevanju: natečaj) je Javno podjetje 
Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 
8250 Brežice (v nadaljevanju: organizator).

Namen natečaja je ob 100-letnici vodovoda in 
vodovodnega stolpa v Brežicah med občani občine 
Brežice dvigniti raven ozaveščenosti o pomenu 
upravljanja z vodnimi viri in o pomenu pravice do 
pitne vode.

Natečaj se nahaja na spletni strani www.
komunala-brezice.si. Z oddajo del se šteje, da 
sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema 
pravila nagradnega natečaja.

Sodelovanje na natečaju je brezplačno. 

2. Trajanje
Rok za oddajo del je petek, 9. maj 2014. Za 
pravočasno oddano se šteje, če je delo oddano po 
priporočeni pošti na dan roka oddaje.
Dela bodo predstavljena in objavljena v sklopu 
prireditev v počastitev 100-letnice vodovoda in 
vodovodnega stolpa v Brežicah.

3. Način sodelovanja
V natečaju lahko sodelujejo vse fizične in pravne 
osebe. V natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so 
zaposlene pri organizatorju nagradnega natečaja 
in člani strokovne žirije.

4. Nagradni sklad in podelitev
Med vsemi udeleženci natečaja »Vodovodni stolp 
skozi moje oči«, ki se bodo strinjali s sodelovanjem 
v nagradnem natečaju v skladu s temi pravili, bo 
strokovna žirija izbrala najboljša dela, katerih 
avtorji bodo prejeli naslednje nagrade:
1. nagrada – bon v vrednosti 75 EUR,  
2. nagrada – bon v vrednosti 55 EUR, 
3. nagrada – bon v vrednosti 35 EUR.

Vrednost nagrad je prikazana v bruto znesku. 
Nagradni boni so namenjeni nakupu v eni izmed 
trgovin v njihovi protivrednosti. Bonov ni mogoče 

zamenjati za gotovino. Dela bodo predstavljena 
in objavljena v sklopu prireditev v počastitev 
100-letnice vodovoda in vodovodnega stolpa v 
Brežicah.
Strokovna komisija v sestavi Ines Jagrič Križman, 
Alenka Černelič Krošelj in Patricia Čular bo izbrala 
najlepša dela, ki bodo tudi nagrajena. Komisija bo 
zasedala najkasneje v roku petnajst dni od preteka 
roka za oddajo del. 

5. Posredovanje del in avtorske pravice
Avtorji lahko na natečaju sodelujejo z enim ali več 
deli. 
Natečaj je razdeljen na šest delov:

1. Literarno delo: omejitev dolžine prispevek je 
1–2 tipkanih strani (12 PT, Times New Roman, 
enojni razmak).

2. Ekološka risba ali predmet: risba ali predmet 
naj bosta iz odpadnih oz. recikliranih ali 
naravnih materialov. Največja velikost naj bo 
1 meter.

3. Likovno delo: likovni prispevki so lahko v 
poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi 
tehniki. Velikost največ A3 in kip 1 meter.

4. Film: krajši film, maksimalno 10 minut. Zvrst 
filma ni določena, film je lahko dokumentarni, 
igrani, etnografski, animirani, eksperimentalni 
ipd. Izdelke v slovenskem jeziku nam pošljite 
na DVD nosilcu v MPG2 formatu.

5. Gledališka predstava: gledališka predstava 
na temo »Vodovodni stolp skozi moje oči«, 
maksimalno 25 minut. Pošljite nam scenarij 
za gledališko predstavo ali posnetek odigrane 
gledališke predstave na DVD nosilcu v MPG 
formatu. 

6. Fotografija: sodelujete lahko s svojimi 
lastnimi avtorskimi fotografijami, katere 
lahko pošljete na CD-ju. Fotografija/e mora/
jo ustrezati fotografskim kategorijam. Avtor 
mora zagotavljati fotografijo v velikosti 
primerni za tisk, to je vsaj 3.600 x 2.400 
slikovnih točk, format JPG, brez kompresije, 
100 odstotna kakovost, posamezna fotografija 
naj ne bo večja od 6 MB. 

Poleg dela priložite še svoje podatke, in sicer: ime 
in priimek, naslov, telefonska številka, e-poštni 
naslov, da vas bodo organizator, v primeru, da bo 
vaše delo nagrajeno, o tem lahko obvestil. 

Avtorji jamčijo, da so dela, s katerimi sodelujejo v 

 Natečaj
Komunala Brežice d.o.o. razpisuje 
nagradni natečaj na temo ''VODOVODNI STOLP SKOZI MOJE OČI''
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nagradnem natečaju, njihova avtorska.

Avtorji s sodelovanjem v natečaju na organizatorja 
nagradnega natečaja neodplačno in nepreklicno 
prenašajo neizključne, časovno in prostorsko 
neomejene materialne avtorske pravice, navedene 
v 22. členu zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, 
na vseh svojih avtorskih delih, poslanih na natečaj 
in sicer za namene objave na spletni strani 
Komunale Brežice d.o.o. in v promocijske namene, 
kar vključuje med drugim objavo v slovenskih 
in tujih medijih, spletnih portalih in v okviru 
marketinških in trženjskih akcij organizatorja 
natečaja.
Organizator natečaja pridobljenih materialnih 
avtorskih pravic ne sme prenašati na tretje osebe 
v komercialne namene, temveč le za potrebe 
promocije Komunale Brežice d.o.o. V primeru, 
da bi želel organizator natečaja posamezno delo 
odplačno prenesti na tretjo osebo, mora o tem 
vnaprej pisno obvestiti avtorja in se z avtorjem 
dogovoriti za plačilo avtorskega honorarja.
Vsi avtorji se strinjajo, da so lahko njihova 
dela objavljena v medijih, spletnih portalih in 
drugih komunikacijskih oglaševalskih akcijah, 
povezanih z natečajem ter za promocijske namene 
organizatorja natečaja in z njimi povezanimi 
osebami ter institucijami. 

6. Izbor nagrad in obveščanje nagrajencev
Seznam nagrad je objavljen na spletnem mestu 
www.komunala-brezice.si.
Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po pošti, 
navedeni bodo tudi na spletni strani www.
komunala-brezice.si v treh (3) delovnih dneh po 
odločitvi strokovne žirije. Nato bodo v petih (5) 
delovnih dneh na domači naslov prejeli obvestilo 
o nagradi.
Nagrajenci bodo lahko nagrade prevzeli osebno 
na sedežu organizatorja ob predložitvi osebne 
izkaznice in obvestila o nagradi. V primeru, da 
je nagrajenec mladoletna oseba, lahko nagrado 
prevzamejo njegovi starši ali skrbniki. Mladoletna 
oseba lahko nagrado prevzame le ob predložitvi 
pisne privolitve staršev oziroma skrbnika. 
Rok za prevzem vseh nagrad je do 30. 6. 2014.
Po preteku omenjenih datumov, se nagrada ne 
podeli, nagrajenec pa izgubi pravico zahtevati 
prevzem nagrade. Za nagrade, ki niso bile 
prevzete, se izbor ne ponovi. Nagrajenec mora 
organizatorju posredovati pisno strinjanje s 
sprejemom nagrade, davčno številko in soglasje 
za objavo osebnih podatkov na spletnem mestu 
Komunale Brežice d.o.o. in v drugih množičnih 
medijih. Za mladoletne osebe podajo navedeno 
soglasje njihovi starši oz. skrbniki.

7. Zasebnost in varovanje podatkov
S posredovanjem del in osebnih podatkov na naslov 
organizatorja natečaja, avtor izrecno izjavlja, da 

se strinja, da se njeni oz. njegovi osebni podatki 
hranijo, obdelujejo in uporabljajo za namene 
obveščanja o natečaju, v druge trženjske namene 
organizatorja natečaja in z njimi povezanimi 
osebami in institucijami ter da dovoljuje njihovo 
objavo na spletnem mestu Komunale Brežice d.o.o. 
ter v vseh medijih v Sloveniji in v tujini. Avtor lahko 
kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali 
izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje 
obdelave svojih osebnih podatkov. Organizator 
natečaja se obvezuje, da bo s posredovanimi 
podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov.

7.1. Politika zasebnosti - varovanje osebnih 
podatkov
Osebni podatki, ki jih uporabnik pošlje ob prijavi 
na naslov organizatorja natečaja, so varovani v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
Organizator jih lahko razkrije tretji osebi le v 
primerih, ki jih določa zakon. Elektronski naslovi 
in druge kontaktne informacije, brez dovoljenja in 
soglasja imetnika elektronskega naslova in drugih 
kontaktnih informacij, ne smejo biti dostopni 
tretjim osebam.

8. Informacije
Pravila nagradnega natečaja so dostopna na spletni 
strani www.komunala-brezice.si. Organizator 
natečaja si pridržuje pravico do sprememb pravil, 
če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne 
narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh 
spremembah in novostih natečaja bo organizator 
udeležence obveščal z objavami na spletnem 
mestu www.komunala-brezice.si. Organizator 
natečaja je izključno pristojen za reševanje 
pritožb v zvezi s natečajem. Za vse morebitne 
spore iz naslova natečaja, ki jih ni mogoče rešiti 
sporazumno, je pristojno sodišče v Brežicah.

Za dodatne informacije smo vam na razpolago 
na naslednjem naslovu: petra.grajzl@komunala-
brezice.si. 
Kontaktna oseba organizatorja: Petra Grajžl

Maskota vodovodnega stolpa. Foto: arhiv ZPTM Brežice
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Odpadna jedilna olja, ki nastajajo v kuhinjah, 
nikakor ne sodijo v straniščno školjko ali v 
kanalizacijski odtok. Odpadna jedilna olja ni 
dovoljeno mešati z drugimi odpadki, prepovedano 
pa jih je odvajati v kanalizacijo, greznice, 
neposredno v površinske vode ali kuriti v pečeh. 

Ali ste vedeli?
•	 1 l odpadnega olja lahko onesnaži milijon 

litrov pitne vode,
•	 odpadna olja sodijo med nevarne odpadke,
•	 jedilno olje lahko z izlitjem v straniščno 

školjko povzroči zamašitev odtočne cevi, 
pojavijo se lahko tudi podgane, težave pa 
lahko nastanejo tudi na čistilni napravi.

Nasvet kako ravnati?
Uporabimo lahko večjo npr. 5 litrsko prazno 
plastenko, ki nam ostane od kupljenega olja, vode 
ali mehčalca. V to očiščeno plastenko zlivamo 
ostanke ohlajenega odpadnega jedilnega olja. 
Praktična je prav zaradi pokrovčka, ki preprečuje 
razlitje. Ko jo napolnimo, jo pripeljemo v Zbirni 
center za odpadke na Borštu. Tam delavec 
prelije vsebino v namensko posodo za zbiranje 
in skladiščenje odpadnega jedilnega olja. Prazno 
plastenko vam vrne v ponovno uporabo za zbiranje 
olja.

Komunala Brežice olje iz zbirnega centra preda 
registriranim predelovalcem olj.

Pravilno ravnanje z odpadnim
 jedilnim oljem

Posoda za odpadno 
jedilno olje
Barva: zelena, rumeni pokrovček

Dimenzije (D x G x V): 31 x 14,5 x 21,7 cm

Material: plastika

Volumen: 5,5 l

Teža: 0.365 kg

Posoda je namenjena zbiranju odpadnega 
jedilnega olja, ki nastaja v gospodinjstvih. 
Olje se po uporabi preprosto prelije v posodo s 
pomočjo priročnega lijaka. Prostornina posode 
znaša 5,5 l, ko jo napolnimo, jo preprosto 
odnesemo na za to namenjeno odlagališče.

Za informacije 
pokličite našo 
sprejemno pisarno 
(07 62 09 250).

Ena izmed glavnih aktivnosti v Komunali Brežice je ozaveščanje 
naših najmlajših, zato bomo v sodelovanju z Mladinskim centrom 
Brežice organizirali sklop eko delavnic na različne teme.

Za izvedbo delavnic zbiramo gumbe, rolice od toaletnega papirja 
ali papirnatih brisačk, plastične zamaške ali krpice iz blaga, in 
sicer v sprejemni pisarni Komunale Brežice do konca meseca 
aprila 2014.

Veseli bomo vašega prispevka, pri večjem ozaveščanju naših 
otrok, o pomenu skrbi za okolje s pomočjo eko delavnic.

Akcija zbiranja materiala in odpadnega 
materiala za eko delavnice za otroke
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Skoraj ni fotografije tega kraja ob Savi, na kateri 
ne bi videli visokega vodovodnega stolpa, ki je 
zaščitni znak mesta Brežice. Vertikala nas spremlja 
že od daleč in vabi v mesto, ki je bilo več stoletij 
znano kot „važno trgovsko mesto“. Pred natanko 
sto leti, to je leta 1914, je bil zgrajen za potrebe 
mestnega vodovoda. Gradila ga je vzhodnonemška 
Sudmarka, društvo za podpiranje nemštva pri nas, 
ki je  zgradilo tudi naftno elektrarno, s pomočjo 
katere so črpali vodo v ta vodovodni stolp. Brežiški 
vodovodni stolp je edini primer vodnega stolpa iz 
tega časa na Slovenskem, ter priča o zanimivem 
načinu reševanja preskrbe z vodo na ravninskih 
področjih.
Visok je 46 metrov, v večjem delu je okrogel, na 
vrhu pa ga zaključuje osmerokotni rezervoar, 
ki je postavljen na šestnajstih konzolah. Stolp 
krasijo trije manjši balkoni. Postavljen je na 
vogalu osrednje, „vhodne ulice“ - Bizeljske ceste 
in Ulice stare pravde - gase - ulice obrtnikov. 
Sloni na ostankih mestnega obrambnega obzidja. 
Spomenik tehničnega napredka začetka 20. 
stoletja ima danes funkcijo ter utrjen status 
simbola Brežic.

Imate o gradnji ali delovanju vodovodnega stolpa 
zanimivo zgodbo ali fotografijo? Kontaktirajte 
nas na urednistvo@komunala-brezice.si in 
sodelujte pri pripravi publikacije o vodovodnem 
stolpu, ki jo načrtuje Komunala Brežice izdati v 
letošnjem letu.
V letošnjem letu, ko mesto Brežice obeležuje 100 
let vodovoda in vodovodnega stolpa, načrtujemo 
v ta namen kar nekaj aktivnosti, z vrhuncem 
v jesenskih mesecih, ko bomo organizirali 
slavnostno prireditev.

100-letnica vodovodnega 
stolpa in vodovoda Brežice

Razglednica iz Zgodovinskega arhiva Celje

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. je v torek, 
1. aprila 2014 praznovala 2 leti delovanja.

Zaposlene sta na Zbirnem centru Boršt pozdravila 
in nagovorila direktor podjetja, Aleksander 
Zupančič in izvršni direktor Darko Ferlan, ki 
je predstavil izvedene in načrtovane projekte 
podjetja. Oba sta poudarila pomen vsakega 
posameznika v podjetju pri doseganju zastavljenih 
ciljev in kakovostno izvedenih storitev.

Prisotne je nagovoril tudi župan Občine Brežice, 
Ivan Molan, ki je pohvalil delovanje javnega 
podjetja in napredek pri organizaciji podjetja in 
izvedbi storitev.

Sledil je razrez rojstnodnevne torte in druženje. 

Komunala Brežice 
praznovala 2 leti delovanja

Zgoraj: Direktor Aleksander Zupančič je slavnostno razrezal 
rojstnodnevno torto.

Spodaj: Nagovor župana Občine Brežice.
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Naraven in varen odganjalec 
polžev
Raziskovalci z ameriškega ministrstva za 
kmetijstvo so po naključju odkrili, da kavna 
usedlina odžene polže, mravlje in tudi druge 
škodljivce, če jo poškropite okoli rastline in po njej. 
Čeprav usedlina vsebuje majhne količine kofeina, 
je mešanice usedline in vode odlično sredstvo za 
odganjanje neželenih vrtnih škodljivcev.

Dodatek zemlji
Kavna usedlina, ki jo poškropite po zemlji okoli 
rastlin, služi kot gnojilo polno dušika, ki pospešuje 
bujno zeleno rast. Obenem pa nahrani deževnike 
oziroma črve, ki mešajo, rahljajo in prezračujejo 
tla. Usedlina kave pa je primerna tudi za izdelavo 
komposta, zato jo dodajte še na kompostni kup. 
Kompost ogreje, ga dopolni s hranilnimi snovmi in 
ubije plevel, ki raste na njem.

Kako uporabljamo usedlino na 
vrtu?
Reciklirano kavno usedlino poškropite okoli in 
okoli baze rastlin, ki jih pogosto napadejo polži, 
na primer okoli tulipanov, zelene solate, sladkega 
graha in jagod. Zmešate lahko tudi usedlino 
in zdrobljeno jajčno lupino, saj tako dobite še 
učinkovitejše sredstvo proti polžem, ki se čezenj 
ne bodo mogli splaziti.
Pripravite mešanico za zalivanje: kavno usedlino 
razredčite v loncu z vodo in mešanico dodajte 
rastlinam. Zmes je bolj kisla in vsebuje višje 
koncentracije dušika ter kofeina, zaradi česar je 
primerna za zalivanje hortenzij, azalej in drugih 
rastlin, ki za uspešno rast potrebujejo bolj kislo 
zemljo.

Kavna usedlina – zastonj in 
odlično organsko gnojilo

Različna čistilna sredstva vsebujejo številne 
škodljive sestavine – z njihovo uporabo škodujemo 
tako sebi kot okolju. Učinkovita, predvsem pa 
zdravju, okolju in vaši denarnici prijazna čistilna 
sredstva lahko hitro izdelate kar sami. Pripravili 
smo vam nabor preprostih, a nadvse učinkovitih 
receptov za pripravo domačih čistil, s pomočjo 
katerih boste kos še tako trdovratnim madežem.

Čistilo za steklo
Potrebujete:
•	 2 skodelici vode
•	 1/2 skodelice kisa za vlaganje
•	 1/4 skodelice razredčenega alkohola (70 % 

koncentracija)
•	 1 do 2 kapljici eteričnega olja s katerim boste 

poskrbeli, da bo vaše čistilo imelo prijeten 
naraven vonj (izbiro vonja prepuščamo vam)

To čistilo se odlično obnese za čiščenje stekel in 
ogledal.

Uporaba: Vse sestavine zmešajte v steklenički z 
razpršilko. Nekaj mešanice napršite na papirnato 
ali navadno brisačo, nato pa z njo obrišite 
stekleno površino. Da stekla ne bodo lisasta, jih 
brišite vertikalno v eno ter horizontalno v drugo 
smer. Oken ne čistite na vroč in sončen dan, saj 
se bo čistilo prehitro sušilo in za seboj pustilo 
neugledne madeže.

Očistite svoj dom 
z eko čistili!

Razvedrilo
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Naj umivalniki in korita spet zasijejo
Potrebujete:
•	 polovico limone
•	 1/2 skodelice boraksa (natrijev preborat)

To čistilo se odlično obnese pri čiščenju keramičnih 
ali emajliranih umivalnikov/korit in kadi.

Uporaba: Limono pomočite v boraks in podrgnite 
po površini. Nato dobro sperite. To čistilo ni 
primerno za marmor ali granit.

Univerzalno sredstvo za čiščenje in odišavljanje 
prostora
Potrebujete:
•	 4 jedilne žlice sode bikarbone
•	 1 liter tople vode

To čistilo se odlično obnese pri čiščenju kuhinjskih 
pultov, gospodinjskih aparatov ter notranjosti 
hladilnika.

Uporaba: Raztopino dajte na mokro krpo in 
obrišite želeno površino.

Odličen odstranjevalec madežev z oblačil
Potrebujete:
•	 3,5 litre vroče vode
•	 skodelico detergenta za strojno pomivanje 

posode
•	 skodelico gospodinjskega klorovega belila

Uporaba: Sredstvo uporabite le na zelo umazanih 
oblačilih. Vse sestavine zmešajte in jih prelijte 
v nerjavečo, plastično ali emajlirano posodo 
(nikakor ne v aluminijasto). Oblačilo namočite v 
mešanico za 15 do 20 minut. Če se madež še vedno 
ne odstrani, oblačilo namakajte še nekoliko dlje. 
Zatem pa oblačilo operite kot običajno.

Sredstvo za sijoče lesene površine
Sami lahko pripravite tudi sredstvo za nego lesenih 
površin.

Potrebujete:
•	 ¾ skodelice vode
•	 jušno žlico oljčnega olja
•	 2 jušni žlici vodke (ali belega kisa)
•	 jušno žlico glicerina (po želji)
•	 30 do 40 kapljic eteričnega olja
•	 ¼ čajne žličke ksantan gumija (je 

zgoščevalec in stabilizator vodne faze) 
•	 ½ čajne žličke stopljenega voska
Vodo, oljčno olje, vodko oziroma kis, glicerin 
in eterično olje zlijte v mešalnik in zmešajte na 
najvišji hitrosti. Med mešanjem dodajte ksantan 
gumi in stopljen vosek. Pustite mešati še toliko 
časa, da se masa nekoliko zgosti.
Mešanico zlijte v stekleničko z razpršilko in 
uporabite enkrat na teden.

Še nekaj uporabnih eko nasvetov 

Brezhibno čiste armature
Če se na armaturah iz kroma in umetnih mas 
nabere vodni kamen, ga zdrgnemo s kisom.

Če je kopalna kad močno porumenela
Z mešanico soli, kisa in pinjenca zdrgnite močno 
porumenelo kopalno kad – povrnili ji boste prvoten 
sijaj.

Obloge na lončku za zobno ščetko
V lonček za zobno ščetko natočite vodo in v njej 
raztopite žlico soli.

Da se ogledalo v kopalnici ne bo več rosilo
Ogledalo v kopalnici obrišite s kisom – tako se 
med prhanjem ne bo več rosilo.

Vedno čista pregrada za prho
Pregrado za prho po vsakem tuširanju obrišite do 
suhega, saj boste tako preprečili nastanek vodnega 
kamna. Umijte jo z mešanico kisa in vode ter tako 
preprečite, da bi bila pregrada za prho motna.

Svež vonj v kopalnici in stranišču
Kopalnica in stranišče bosta zadišala po svežem, če 
boste na kosem vate nakapali malo limoninega olja.

Preženite neprijeten vonj 
iz hladilnika
Če imate težave z 
neprijetnimi vonjavami v 
hladilniku, vanj za en dan 
postavite rezino limone, 
pomagal pa bo tudi 
majhen krožnik zmlete 
kave.

Kako odstraniti nalepke s 
pohištva
Predlagamo, da nalepke navlažite z malo kisa. 
Včasih pomaga, tudi če jih poskušate odlepiti s 
pomočjo sušilnika za lase. Lepilo segrejte, nato pa 
nalepko postrgajte s hrbtnim delom noža.

Hitro odstranite madeže v pečici
Če vam kdaj kaj prekipi v pečici, po tej hrani samo 
potresite kuhinjsko sol. Ko se pečica ohladi, dobro 
zdrgnite.

Ko se prismodi hrana
Če se je v loncu, na primer prismodilo mleko, v tem 
loncu, na malo vode, kuhamo eno čebulo toliko 
časa, dokler usedlina ne odstopi.
Prav tako lahko prismojene ostanke hrane 
odstranimo, tako da v posodo natočimo malo 
vode, vanjo dodamo čajno žličko sode bikarbone 
in kuhamo nekaj minut.

Vir: http://www.bodieko.si/naravni-eko-nasveti-
za-domovanje
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POBARVANKA

Za najmanjše
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Postopek:

1. Prebarvajte platno s turkizno 
živo barvo, več slojev in 
pustite, da se posuši. 

2. Iz kartonske škatle za jajca 
izrežite cvetke kot na sliki.  

3. Cvete prebarvajte v želene 
barve (več slojev) in pustite, 
da se dobro posušijo. 

4. Ko se posušijo, jih za 
lesketajoči efekt premažite 
s svetlečo barvo (večkrat) in 
pustite, da se posušijo. 

5. Zelene kosmate žičke narežete 
na pravo dolžino, jih zvežete z 
barvnim trakom in prilepite na 
platno z lepilom. 

6. Vsak cvetek prilepite gumbek, 
nato prilepite na platno tudi 
cvete. Pustite, da se vse skupaj 
dobro posuši, preden platno 
postavite pokonci. 

Enostavno in čudovito za barvit dom
Potrebujemo:

•	 Platno velikosti 23 x 30 cm
•	 Svetleča barva
•	 Kartonska škatla za jajca
•	 Barve za karton (marelična, turkizna, rumena, rožnata)
•	 Škarje
•	 Trak
•	 Gumbi (barva po želji)
•	 Lepilo
•	 Zelena kosmata žička

Šopek iz kartonske škatle za jajca

Sedaj, ko ste postali že pravi umetniki, lahko poskusite z različnimi barvami 
in skupaj z vašim malčkom okrasite vaše stanovanje. Šopek je lahko tudi 
odlična ideja za darilo.



DAN ODPRTIH VRAT 
KOMUNALE BREŽICE ZA OBČANE 

Komunala Brežice bo v torek, 22. aprila 2014, na Svetovni dan Zemlje, odprla svoja vrata občanom. 
Obiskovalcem bomo prikazali dejavnosti, ki jih opravljamo, sredstva s katerimi razpolagamo in kriterije, 
ki jih dosegamo. Tako si boste lahko ogledali Zbirno-reciklažni center Boršt, čistilno napravo Mostec in 
pokopališče Brežice.

Ura Lokacija Kaj si boste lahko ogledali

9.00 - 13.00 Pokopališče Brežice Predstavitev pogrebne in pokopališke dejavnosti ter izvedenih 
aktivnosti na pokopališču Brežice.

11.00 - 13.00 Čistilna naprava Mostec Ogled čistilne naprave Mostec in prikaz delovanja le-te.

Ob 13.00 uri

(zbor udeležencev in 
vodenje po centru)

Zbirno-reciklažni center Boršt Ogled Zbirno-reciklažnega centra Boršt in predstavitev dnevnih 
aktivnosti.

EKO DELAVNICE IN POIZKUSI S KOMUNALO BREŽICE 
Torek, 22. april 2014, od 16.30 do 18.00, igralnica v MC Brežice 

Zasadite si svojo rastlino in sodelujte v različnih poizkusih! Namenjeno predšolskim in šolskim otrokom.

Starši, pripeljite svoje otroke! Zabavno in poučno bo.

ZASADITEV DREVESA 
IN MEDOVITIH RASTLIN
Javno podjetje Komunala Brežice d. o. o. bo v sodelovanju z društvom 
Regrat in vrtcem Mavrica na prostoru eko vrta, ki nastaja v sklopu 
projekta Skupnostnega eko vrta v Brežicah, zasadilo sadno drevo 
in medovite rastline. S tem želimo narediti nekaj dobrega za našo 
zemljo, čebele in druge žuželke.

Pridružite se nam, da skupaj obeležimo letošnji 
Svetovni dan Zemlje.

22. APRIL – SVETOVNI DAN ZEMLJE
Svetovni dan Zemlje obeležujemo že od leta 1970. 

Ta posebni dan v letu globalno povezuje vse ljudi in narode sveta 
ter je namenjen dvigovanju zavesti o varovanju okolja.


