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Ali ste kdaj razmišljali o družbeni
odgovornosti in zakaj sploh
postati družbeno odgovoren
zemljan?
Že Nobelov nagrajenec Milton
Friedman je zagovarjal idejo,
da imajo edino ljudje lahko
odgovornost. Ker predstavljamo
ljudje družbo, v kateri delujemo,
smo edini odgovorni za družbeno
odgovorno ravnanje na vseh
področjih našega udejstvovanja.
Družbena odgovornost je ena
izmed glavnih vrednot podjetja
Komunala Brežice. Kot podjetje
se zavedamo naše odgovornosti
do družbe za svoja dejanja, in
sicer na vseh področjih našega
delovanja: v odnosu do okolja,
do svojih uporabnikov, svojih
zaposlenih, do lastnikov in
poslovnih partnerjev ter pri
izvajanju naših storitev.
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Tako smo že v preteklem letu
pričeli z akcijami, in sicer z
ekološkim projektom Ohranimo
čisto
okolje,
s
katerim
verjamemo, da smo dodali
velik del k ohranjanju čistega
okolja za vse nas in tiste, ki
pridejo za nami. Otroci so varuhi
naše narave in verjamem, da
z okoljskim znanjem, ki jim ga
prenašamo, predajamo planet v
prave roke.
V podjetju se zavedamo tudi
pomena lokalno pridelane
prehrane, ki je pomembna tako
za podporo lokalnih kmetov
kot tudi za varovanje zdravja
ljudi in okolja, zato smo v
sodelovanju z društvom Regrat
na brežiški tržnici v mesecu
aprilu pričeli s prireditvami Dan
na tržnici. Odzivi prodajalcev in
obiskovalcev so izredno pozitivni
in veseli smo, da tržnica ob
sobotah končno zaživi.
Vsak izmed nas zavrže več kot
10 kg še uporabnih stvari letno,
zato smo pričeli s projektom
Prinesi – odnesi, s katerim
ljudi ozaveščamo o (pre)veliki
potrošnji. Na tržnico lahko
prinesete še uporabne stvari,
ki jih sami ne potrebujete več
in jih podarite tistim, ki jih
bolj potrebujejo. Projekt je

dosegel tako veliko zanimanje
in povpraševanje, da ljudje
dnevno prinašajo stvari tudi na
zbirni center Boršt. Verjamemo,
da bomo s tem razveselili
prenekaterega
otroka
ali
družino.
Pričeli smo snovati tudi projekt
za manj zavržene hrane, saj po
nekaterih podatkih v Sloveniji
vsako gospodinjstvo letno zavrže
za približno 120 eur hrane.
Družbeno odgovorni pa smo tudi
do naših zaposlenih. Verjamemo,
da je ključ uspešnega izvajanja
komunalnih storitev prav v srčnih
zaposlenih, zato veliko delamo
na motivaciji, njihovem osebnem
razvoju in izobraževanju ter
tudi na promociji zdravja na
delovnem mestu. Za slednje
smo uspeli pridobiti nepovratna
sredstva s projektom Zdrava
komunala. Ponosni smo, da smo
uspeli k projektu privabiti še 9
slovenskih komunal in Zbornico
komunalnega gospodarstva.
Da sta znanje in učenje za nas
nujni sestavini, dokazuje tudi
dejstvo, da smo se priključili
mednarodni mreži Učečih se
organizacij in pridobili certifikat
z nazivom, ki ga podeljuje Life
Learning Academia.
Če bomo s temi akcijami dodali
vsaj majhen delež k ohranjanju
okolja, imamo dober razlog za
veselje in zadovoljstvo.
Želim vam, da vam to poletje
prinese veliko toplote in popoln
razcvet ter v življenje vnese
nove svežine. Pri vsem tem pa
ne pozabite na odgovornost do
vseh in vsega okoli vas.

Petra Grajžl, glavna urednica

Uvodna beseda direktorja
Spoštovane občanke in občani,
vesel in ponosen sem, da je pred vami že tretja
izdaja glasila Komunalko. Rad bi se vam zahvalil
za vso izkazano zaupanje in pohvale, ki smo jih
bili deležni. Tudi spodbud ni manjkalo in prav
zato je tukaj tretje glasilo z vsekakor zanimivo
vsebino. Bi pa rad priložnost izkoristil tudi za to,
da se zahvalim vsem sodelavkam in sodelavcem,
zaposlenim v javnem podjetju Komunala Brežice.
Oni so srce in duša našega podjetja, oni so naše
gonilo, oni so Komunala Brežice.
Večkrat rad poudarim, da so naši zaposleni srčni
zaposleni. In kaj to pomeni? Da so z vsem srcem
predani svojemu delu in ga z veseljem opravljajo.
Trudimo se, da jih vedno znova motiviramo, jim
omogočimo, da s podjetjem rastejo in se razvijajo in
da se čutijo del podjetja. Njihove ideje so zaželene
in dobrodošle. In z veseljem jih uresničujemo, saj
so dobre. Predvsem pa naši zaposleni vedo, da so
pomembni. Predstavljajte si, da vam teden dni ne
odpeljemo smeti, še huje, predstavljajte si mesec
dni. Da ostanete zaradi okvare na sistemu več dni
brez vode. Nastal bi kaos. Zato so naši komunalni
delavci izjemna vrednota. Brez njih ni ne reda,
ni čistoče in ni urejenosti. Brez njih ni občine
Brežice, takšne, kot jo poznamo. Jemljemo jih za
samoumevne, s tem ni nič narobe, saj se trudimo,
da svoje delo opravljamo čim bolj neopazno
in učinkovito, ampak vsekakor si zaslužijo
spoštovanje.
Naši zaposleni so fleksibilni in večina opravlja
najrazličnejša dela v podjetju, kar v času
dopustov, pa tudi sicer, vsekakor pride prav. Taka
strategija se je pri nas izkazala kot zelo uspešna
in z veseljem jo delimo z drugimi. Ključ do takega
kadra je motivacija. V našem podjetju zelo veliko
vlagamo v motivacijo zaposlenih. Izobražujemo
jih in skrbimo, da z našim podjetjem rastejo in
napredujejo. Nič ni zame bolj zadovoljivo kot
dejstvo, da zaposleni z veseljem prihajajo v službo.
Pri nas je tako. Na to sem ponosen. Včasih je težko,
včasih smo utrujeni, ampak skupaj zmoremo.
Nič nas ne osreči bolj kot dobro opravljeno delo.
Zato smo napredni in inovativni. Zato nam idej za
projekte ne zmanjka. Zato smo tako uspešni pri
zbiranju odpadkov. Zato je pred vami nova izdaja
Komunalka.

zaposlene v komunalnih podjetjih po Sloveniji ter
njihove družinske člane o pomenu ohranjanja
zdravja na osebnem in poklicnem področju. Z
aktivnostmi v sklopu projekta želimo izboljšati
njihovo zdravje in zmanjšati odsotnost z delovnega
mesta ter s tem zmanjšati stroške za zdravstveno
varstvo. Vse to pa zato, ker nam je za zaposlene
mar.
Po anketi zadovoljstva uporabnikov, ki je bila
izvedena lani, je 83 % uporabnikov, torej vas, drage
bralke in bralci, na vprašanje, kako ste zadovoljni z
našimi komunalnimi storitvami, obkrožilo odlično
ali zelo dobro, 13 % zadovoljivo in 4 % slabo.
Da je izvajanje komunalnih storitev Komunale
Brežice veliko boljše kot v preteklosti, vas meni
69 % uporabnikov. Želim si, da bi bilo tako in še
boljše tudi v prihodnje. Ekipa Komunale Brežice
obljublja, da bo delala na tem in potrudili se bomo
vaša pričakovanja preseči.
Sem športnik po duši in pred leti sem v ringu
preživel veliko časa. Tajski boks mi je dal res
veliko. Predvsem zavedanje, da dokler stojiš in ni
odzvonil zvonec, boja ni konec. V tem športu ni
predaje, vedno se moraš boriti do konca. Podobno
je z vodenjem podjetja. Današnji časi niso rožnati
in gospodarske razmere nas na to vedno znova
opomnijo. Kljub temu sem prepričan, da kjer je
volja, je tudi moč. Kot pri športu moraš tudi v poslu
konkurenco spoštovati in vztrajati ter se boriti,
biti vedno pripravljen in imeti za sabo odlično
ekipo, se znati gibati po prostoru in biti iznajdljiv,
biti drugačen od konkurentov. Tako nam uspeva.
Kadar si nekaj resnično želimo uresničiti, bomo
našli način. Kadar želja ni pristna, bomo pač našli
izgovor. Pri nas ni izgovorov. Mi smo Komunala
Brežice. Ponosen sem nanjo.
Aleksander Zupančič, direktor

Vesel sem, da vam lahko predstavim še en projekt,
ki ga izvajamo že od začetka pomladi, sedaj pa
smo zanj prejeli tudi nepovratna sredstva Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. »Zdrava
komunala« je program, s katerim želimo ozavestiti
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Prikaz stroška komunalnih storitev
za 1 osebo v gospodinjstvu
V obvestilu VAŠA KOMUNALA OBVEŠČA, ki smo
vam ga v mesecu marcu 2015 poslali na vaš dom,
smo predstavili, koliko denarja z vaše položnice gre
za poslovanje Komunale Brežice d. o. o. Povprečni
delež stroškov komunalnih storitev na položnici je
lepo razviden iz spodnjega prikaza.
V povprečju samo polovica tega, kar plačujete
uporabniki na položnici, dobi izvajalec GJS,

Komunala Brežice. Vse ostalo gre ali v državni
proračun (okoljska dajatev, vodno povračilo, DDV),
občinski proračun (najemnine iz omrežnin) ali
pa izvajalcu odlaganja in obdelave komunalnih
odpadkov, javnemu podjetju CEROD, d. o. o. Točen
odstotek po posamezni položnici je odvisen od
števila oseb in porabljenih količin v gospodinjstvu.
Za lažjo predstavitev obsega stroškov komunalnih
storitev za 1 osebo v gospodinjstvu pa smo
pripravili nekaj preglednic, ki nazorno prikažejo,
koliko denarja gre dejansko Komunali Brežice d. o.
o. za opravljanje komunalnih storitev.
Preglednic je več, saj so prikazani stroški za
posamezni obseg storitev. Stroški namreč niso
enaki, če imamo v gospodinjstvu greznico, če
imamo malo komunalno čistilno napravo, če
smo priključeni na javno kanalizacijo in skupno
čistilno napravo, če imamo ob odvozu komunalnih
odpadkov naročen tudi odvoz biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.

SKUPNI MESEČNI STROŠEK KOMUNALNIH STORITEV ZA 1 OSEBO
1. Če imate greznico
Vrsta storitve
vodarina v m3
praznjenje greznice ali mkčn v m3
zbiranje odpadkov v kg
SKUPAJ

Cena na enoto

Količina

0,6468
0,2981
0,1374

3,5
3,5
18,4967

Znesek brez
DDV
2,26
1,04
2,54
5,85

Znesek z DDV
2,48
1,14
2,78
6,40

2. Če imate greznico in dodaten odvoz bioloških odpadkov
Cena na enoto

Količina

vodarina v m3
praznjenje greznice ali mkčn v m3
zbiranje odpadkov v kg

0,6468
0,2981
0,1374

3,5
3,5
18,4967

Znesek brez
DDV
2,26
1,04
2,54

zbiranje bioloških odpadkov v kg

0,3195

4,17

1,33

1,46

7,18

7,86

Vrsta storitve

SKUPAJ
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Znesek z DDV
2,48
1,14
2,78

O delu komunale

3. Če ste priključeni na kanalizacijo
Vrsta storitve
vodarina v m3
odvajanje odpadne vode v m3
čiščenje odpadne vode v m3
zbiranje odpadkov v kg
SKUPAJ

Cena na enoto

Količina

0,6468
0,3652
0,4471
0,1374

3,5
3,5
3,5
18,4967

Znesek brez
DDV
2,26
1,28
1,56
2,54
7,65

Znesek z DDV
2,48
1,40
1,71
2,78
8,37

4. Če ste priključeni na kanalizacijo in imate dodaten odvoz bioloških odpadkov
Vrsta storitve
vodarina v m3
odvajanje odpadne vode v m3
čiščenje odpadne vode v m3
zbiranje odpadkov v kg
zbiranje bioloških odpadkov v kg
SKUPAJ

Cena na enoto

Količina

0,6468
0,3652
0,4471
0,1374
0,3195

3,5
3,5
3,5
18,4967
4,17

Znesek brez
DDV
2,26
1,28
1,56
2,54
1,33
8,98

Znesek z DDV
2,48
1,40
1,71
2,78
1,46
9,83

Pridobili nepovratna sredstva
s projektom Zdrava komunala
Ena izmed največjih vrednot v podjetju je zdrav,
zadovoljen in srčen zaposlen, zato v podjetju
skrbimo tudi za promocijo zdravja zaposlenih na
delovnem mestu. Tako smo se v letošnjem letu
prijavili na javni razpis za sofinanciranje projektov
za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu
2015 in 2016 s projektom »Zdrava Komunala«,
ki vključuje aktivnosti za promocijo zdravja na
delovnem mestu v desetih komunalnih podjetjih
(Komunala NM, Vrhnika, Kranj, Sevnica, Trebnje,
Metlika, Kočevje, Hydrovod Kočevje, Brežice,
Slovenske Konjice, Kostak d. d. Krško) in Zbornici
komunalnega gospodarstva.
Na razpis je prispelo 260 vlog, izmed katerih je bilo
izbranih 52 vlog, med njimi tudi projekt Zdrava
komunala.
Z odobrenimi nepovratnimi sredstvi bomo v
letošnjem letu izvedli aktivnosti za izboljšanje
medsebojne komunikacije ter za upravljanje s
stresom in psihosocialnimi tveganji.

O delu komunale

Zaposleni na Komunali so v sodelovanju z Zdravstvenim domom
Brežice ugotavljali telesno zmogljivost, in sicer s testom hoje na
2 km

»Projekt Zdrava komunala je na podlagi Javnega razpisa za
sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem
mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije«
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Ekološki projekt »Ohranimo čisto okolje« v
prihajajočem šolskem letu še z bogatejšo vsebino

Eden izmed najbolj aktualnih projektov,
namenjenih ozaveščanju najmlajših v podjetju
Komunala Brežice, je ekološki projekt »Ohranimo
čisto okolje«, s katerim smo začeli v šolskem
letu 2014/2015. V okviru projekta smo v šolskem
letu obiskali kar 9 osnovnih šol in 55 razredov ter
okoljsko ozavestili približno 1.000 otrok in mladine
iz občine Brežice. Projekt se je zaključil z Eko
kvizom v pričetku junija, v katerem so sodelovali
6. in 7. razredi osnovnih šol iz občine Brežice.
Oba zmagovalna razreda (6. in 7. razred) sta iz OŠ
Globoko. Učenci so za nagrado prejeli celodnevno
vstopnico za bazen in pico.

Zmagovalna razreda iz OŠ Globoko z učiteljico Vesno Kodrič in
Darkom Ferlanom, ki je v imenu Komunale Brežice razredoma
podelil nagrade in priznanja

V juniju smo šolam in vrtcem že predstavili
vsebinsko razširjen program eko projekta za šolsko
leto 2015/2016 z namenom vključitve programa
projekta v letni učni načrt. Šole so izkazale velik
interes po tovrstnem podajanju informacij in znanj
svojim učencem.

Komunala Brežice
praznovala 3 leta
delovanja
Javno podjetje Komunala Brežice d. o. o. je letos
praznovalo 3 leta svojega delovanja.
Ob počastitvi tretje obletnice delovanja Javnega
podjetja Komunala Brežice d. o. o. je zaposlene
pozdravil direktor podjetja Aleksander Zupančič
in na kratko povzel uspešno delovanje in pretekle
dosežke ter napovedal obete poslovanja za
prihodnje. Poudaril je pomen vsakega posameznika
v podjetju, dobre odnose in uspešno izvedene
projekte. Nekaj besed je vsem prisotnim namenil
tudi predsednik sveta delavcev Miha Pšeničnik.
Delo zaposlenih je pohvalil tudi župan občine
Brežice Ivan Molan, ki je podjetju in vsem
zaposlenim zaželel uspešno poslovanje tudi
naprej.
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Ekipa Komunale pred ZRC Boršt

Direktor Aleksander Zupančič je prvi zarezal v torto

O delu komunale

Komunala Brežice v letu 2014
Komunala Brežice upravlja s sedmimi javnimi
vodovodnimi sistemi, tremi kanalizacijskimi
sistemi, 180 ekološkimi otoki za ločeno zbiranje
odpadkov, pokopališčem, tržnico v Brežicah in
z občinskimi stanovanji. Osnovno poslanstvo
podjetja je ljudem omogočiti osnovne življenjske
dobrine, kot je neoporečna pitna voda, ter
kakovostno bivanje v zdravem in čistem okolju.
Od drugih komunalnih podjetij se razlikujemo
po tem, da smo inovativno podjetje, ki deluje kot
gospodarska družba, ki dela na trgu.
Inovativni smo tudi pri načinu obveščanja vas,
naših uporabnikov, sledimo vašim potrebam,
jih poslušamo in
jih
vključujemo
v
ponudbo.
Prav
tako dajemo velik
poudarek ozaveščanju
o
pomembnosti
ločevanja komunalnih
odpadkov. S tem smo
lani v primerjavi z
letom 2011 dosegli
kar 60 % več ločeno

zbranih odpadkov. Eden izmed glavnih ciljev
podjetja Komunala Brežice so okoljsko ozaveščeni
otroci. Otroke ozaveščamo preko različnih projektov
in delavnic, kot je projekt »Ohranimo čisto okolje«.
Veliko delamo na motivaciji zaposlenih, njihovem
osebnem razvoju in izobraževanju ter na promociji
zdravja na delovnem mestu. Menimo, da je
ključ uspešnega izvajanja komunalnih storitev
predvsem v srčnih zaposlenih.
V nadaljevanju podajamo projekte, ki so najbolj
zaznamovali leto 2014 po področjih.
Zaposleni Komunale na komunalnih igrah

PODROČJE OSKRBE S PITNO VODO
• Odkritje in sanacija okvar pod reko Krko v Krški vasi ter na
glavnem vodu PČP Cirnik–VH Kušina
• Prevzem vodovodnega sistema Mrzlavski Gaj–Vitovec–
Stankovo
• Obnova vodohrana Sv. Jakob in predelava vodohrana
Oklukova Gora ter vodohrana Preskar
• Obnova vodovoda Prešernova cesta DN 200 (Veterinarska
postaja–Lukež)
• Menjava več svinčenih in pocinkanih priključkov v mestu Brežice (dotrajanost in neustreznost 		
materiala)
• Prevzem vodovoda Cirnik–Podgračeno, ki je del vodovodnega sistema Mokrice

PODROČJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN
PADAVINSKE VODE
• Odkrivanje vdora meteornih vod in saniranje le-teh na kanalizacijskem sistemu Brezina
• Tesnjenje in ureditev hrupnih jaškov po mestu Brežice
• Izdelava fekalnega kanala v Slovenski vasi in posledično izločitev vdora potoka Brusnik v fekalno
kanalizacijo
• Odkritje večjega vdora meteornih voda pri maloobmejnem prehodu na Obrežju

O delu komunale
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PODROČJE UPRAVLJANJA S TRŽNICO BREŽICE
• Obnova celotne tržnice v okviru projekta POSAVSKA 		
ŠPAJZA s strani Občine Brežice
• Postavitev hišk na sprednji strani tržnice
• Pridobitev novih stojnic in ureditev skladiščnih prostorov za
hrambo starih
• Izris in označitev prodajnih mest

PODROČJE ZBIRANJA IN PREVOZ
KOMUNALNIH ODPADKOV
• Nove nalepke na ekoloških otokih
• Koledar odvoza odpadkov za leto 2015
• Odstranitev 5 m3 kontejnerjev po naši občini in nadomestitev le-teh z manjšimi ter s tem zmanjšanje
onesnaženosti okolja
• Dvakrat letno akcija zbiranja nevarnih odpadkov v mestu Brežice

PODROČJE POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI
Na osnovi idejnega projekta smo po predhodnem naročilu
investitorja Občine Brežice uspešno dokončali obnovo
otroškega pokopališča. Pokopališče v Brežicah je tako v letu
2014 pridobilo spominski otok na otroškem pokopališču,
žarna zidova s 54-imi žarnimi nišami, zelenico za raztros
pepela, 57 prostih mest otroških grobov dimenzije 50 x 100
cm in 76 talnih žarnih grobnih mest (vsak grob za 4 žare).
Dela, ki smo jih izvedli na pokopališču Brežice, po naročilu
investitorja Občine Brežice, so obsegala ureditev dodatnih
povezovalnih poti, osvetlitev, ureditev samostojnega
prižigališča in odjemnega mesta, ureditev ekološkega otoka
za ločeno zbiranje odpadkov ter postavitev dodatne pipe z umivalnikom za potrebe zalivanja na otroškem
pokopališču.
Na pokopališču smo izvedli tudi nekatere sanacije (zasaditev cipres, postavitev klopi in zaves v poslovilni
dvorani, itd).

PODROČJE UPRAVLJANJA Z OBČINSKIMI STANOVANJI
Javno podjetje Komunala Brežice d. o. o. upravlja s 118 neprofitnimi stanovanji, 27 tržnimi, 5 službenimi
ter 3 bivalnimi enotami (bodoča stanovanja), ki so še v postopku kategorizacije.
Kot upravnik smo največjo pozornost dali odgovornemu in strokovnemu izvajanju storitev, z
zagotavljanjem optimalnih vlaganj v nepremičnine ter ustvarjanjem zadovoljstva in zaupanja strank.
V letu 2014 smo kot upravnik namenili večjo pozornost za naslednja najbolj potrebna planska dela:
menjava, dobava in montaža PVC-oken, senčil in vhodnih vrat, adaptacije kopalnic, dobava in montaža
termostatskih glav, sanacija plesni, slikopleskarska in elektroinstalacijska dela, menjava bojlerjev in
točkovanje stanovanj.
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PODROČJE TRŽNIH DEJAVNOSTI
• Izgradnja vodovodov (vodovod Ribnica, Ribnica-Gaj II. faza,
Dobova-Kapele, itd..)
• Obnova več odsekov vodovodov (Laze, Sromlje – Kranjčič,
Vrhovska vas-Vinji Vrh-Stojanski Vrh, itd...)
• Izgradnja sekundarnih cevovodov ob hidravlični izboljšavi
Žejno-Straža-Mrzlava vas
• Sekundarna kanalizacija Dobova kanal K3, K4, K8, K9

INFORMIRANJE IN OZAVEŠČANJE UPORABNIKOV
V Komunali redno komuniciramo s partnerji, zaposlenimi, občino in strankami in na ta način skrbimo za
informiranost in ozaveščenost naših uporabnikov s področja izvajanja storitev gospodarskih javnih služb.

• Glasilo Komunalko
Ker smo želeli izboljšati obveščanje naših uporabnikov o delovanju Javnega podjetja Komunala Brežice
d. o. o. in ozaveščanje o pomenu varovanja okolja in naravnih virov, smo v letu 2014 pričeli z izdajo
lastnega glasila Komunalko, ki ga prejme vsako gospodinjstvo v občini Brežice. Stroške posamezne
številke pokrivamo tudi s trženjem oglasnega prostora v glasilu. V letu 2014 sta izšli dve številki glasila
Komunalko, in sicer v mesecu aprilu in septembru.

• Ekološki projekt »Ohranimo čisto okolje«
Najbolj aktualen projekt s področja okoljskega osveščanja in vzgoje otrok je
ekološki projekt »OHRANIMO ČISTO OKOLJE«, s katerim smo bili prisotni v
9-ih vrtcih in osnovnih šolah v občini Brežice.

• Prireditve ob 100-letnici vodovodnega stolpa in vodovoda
v Brežicah
V čast jubilejnemu stotemu letu vodovodnega stolpa in vodovoda v Brežicah
se je v jubilejnem letu v Brežicah zvrstila vrsta dogodkov.
pomenu ohranjanja čiste pitne vode je Komunala Brežice izvedla vrsto
aktivnosti. V mesecu marcu smo objavili nagradni natečaj »VODOVODNI
STOLP SKOZI MOJE OČI«, v okviru katerega je na naš naslov prispelo 176
del.
V mesecu maju 2014 je v vodovodnem stolpu potekala osrednja prireditev ob stoletnici, na kateri so
posavski alpinisti na brežiškem vodovodnem stolpu razobesili veliko umetniško sliko na platnu, delo
akademskega slikarja Rajka Čubra, organizirane so bile delavnice za otroke z maskoto vodovodnega
stolpa in okrogla miza. Na njej so svoje poglede na vodovodni stolp predstavili: predsednica Društva za
oživitev mesta Brežice Alenka Černelič Krošelj, etnologinja Ivanka Počkar, predstavnik Komunale Brežice
d. o. o. Darko Ferlan, avtorica knjige Brežice – stoletje na razglednicah Polona Brenčič in župan občine
Brežice Ivan Molan.
Otroci iz vrtca Mavrica Brežice so v mesecu juniju 2014 o vodovodnem stolpu zaigrali gledališko predstavo,
njihovo avtorsko delo »Zaklad v vodovodnem stolpu«, ki je prispelo na zgoraj navedeni natečaj.
Konec meseca julija 2014 pa je bila v avli Upravne enote Brežice otvoritev razstave del, prispelih v sklopu
nagradnega natečaja »Vodovodni stolp skozi moje oči«.
V čast jubilejnemu stotemu letu smo konec decembra 2014 s pomočjo sponzorjev izdali zbornik
»Spomenik vodi«.

O delu komunale
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• Izid otroške zgodbe »Zaklad v vodovodnem stolpu«
Na podlagi scenarija za gledališko predstavo »Zaklad v vodovodnem
stolpu«, ki je prispel na nagradni natečaj »Vodovodni stolp skozi moje
oči« smo v sodelovanju z avtoricami, vzgojiteljicami iz vrtca Mavrica
pripravili vsebino poučne zgodbice »Zaklad v vodovodnem stolpu«, ki je
izšla v mesecu decembru 2014.

• Izvedli smo še sledeče projekte in aktivnosti:
• Aktivnosti ob svetovnem dnevu voda
• Poslikava notranjih sten na ZRC Boršt s strani osnovnošolcev iz
Kapel in Pišec
• Prireditev ob svetovnem dnevu Zemlje
• Projekt Veliki nemarni škornji
• Projekt »Pozor(!)Ni za okolje skozi šolsko leto 2014/2015«
• Zasaditev drevesa in medovitih rastlin na prostoru skupnostnih eko vrtov v Brežicah
• Dan brez avtomobila
• Sodelovanje na prireditvi ob tednu mobilnosti
• Sodelovanje z vrtci in šolami ob Tednu otroka
• Predstavitev na sejmu POK Brežice 2014
• Sodelovanje v sklopu tehniškega dneva na ETRŠ
• Sodelovanje pri decembrski praznični okrasitvi in prazniku luči
• Šolski naravoslovni dnevi
• Natečaj »Vodovodni stolp skozi moje oči«
• Pravljična dežela z vašo komunalo

Upravljanje stanovanj
ali zgradb
VEDNO VEČ LJUDI NAM ZAUPA
Kaj pomeni upravljanje zgradbe?
Vsaka zgradba za opravljanje svojega namena
potrebuje redno vzdrževanje in skrb. Prav zaradi
tega je v interesu vseh lastnikov, da je stavba dobro vzdrževana, saj v nasprotnem primeru lahko pride do
poškodb, ki zahtevajo visoko ceno sanacije.
Upoštevati je pa potrebno tudi potrebo po nemotenem delovanju zgradbe in organizaciji življenja vseh
stanovalcev v njej.
V enolastniških nepremičninah običajno s stavbo upravlja lastnik, ki skrbi za to, da se stavba vzdržuje
in da se plačujejo računi za vodo, elektriko in podobno. Pri večlastniških nepremičninah pa s stavbo
upravlja upravnik, ki ga izberejo etažni lastniki.
10

O delu komunale

PRISTOP KOMUNALE BREŽICE JE UPORABNIKU PRIJAZEN
• 24-urna pripravljenost, katere cilj je čim hitrejša
sanacija napake
• Posluh za težave strank in njihovo sprotno
reševanje
• Visoka kakovost in konkurenčna cena
• Občutek varnosti in zaupanja
• Kvalitetna izvedba investicijskih in vzdrževalnih
del
• Garancija izvedenih del

Zajema:				
• Tehnično-strokovne storitve		
• Organizacijsko-administrativne storitve		
• Finančno-računovodske storitve			
• Pravne storitve
• Dodatne storitve

Ponujamo še:
• Elektroinštalaterska dela
• Vodoinštalaterska dela
• Stavbno kleparska dela
• Stavbno mizarska dela
• Strojna dela
• Gradbeno zidarska dela
• Čistilni servis

Dodatne storitve
• Selitveni servis
• Točkovanje stanovanj
• Vrtnarska opravila (sajenje rož, okrasnih dreves,
obrezovanje dreves in žive meje, pometanje
in odvoz listja ...)
• Zimska služba (čiščenje parkirnih prostorov,
pločnikov okoli stavb...)
• Požarno varovanje
• Pregled in popravila hidrantnega omrežja
• Hišniška opravila (urejenost vseh skupnih delov
in naprav objektov)

Kot vaš upravnik vam zagotavljamo
preglednost stroškov nad:
• košnjo trave,
• čiščenjem okolice,
• vzdrževalnimi in investicijskimi storitvami,
• popisovanjem merilnikov,
• storitvami in udeležbo kurjača,
• delilniki,
• pripeljano količino energentov,
• obračunom in stroškom ogrevanja,
• itd.

INFORMACIJE
Za informacije in ponudbo nas pokličite na tel. št. 031 771 183.

Tržnica v Brežicah
je zaživela
Javno podjetje Komunala Brežice v sodelovanju z
društvom Regrat že od meseca aprila letos izvaja
aktivnosti za oživitev brežiške tržnice. Prireditve
Dan na tržnici potekajo enkrat do dvakrat mesečno,
in sicer lahko obiskovalci okušajo jedi in napitke iz
sezonske ponudbe lokalnih pridelkov in izdelkov, ki
se prodajajo na stojnicah (bezeg, čemaž, koprive,
borovnice, češnje, itd.) ter se seznanijo z recepti za
njihovo pripravo.

O delu komunale

Degustacija z Anžetom Šoštaričem, udeležencem resničnostnega
šova Gostilna išče šefa
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Poudarek je na osveščanju pomena tržnice,
samooskrbe in pomembnosti poznavanja izvora
hrane, ki jo uživamo. Tudi na prihodnjih dogodkih
bo poudarek na lokalno pridelani hrani, ki je v
tekočem mesecu aktualna.
»S takimi dogodki želimo privabiti mimoidoče in
nasploh prebivalce mesta, da se ustavijo na tržnici
in preverijo ponudbo. Če se bodo začeli meščani
vračati na tržnico po dobrine, bo hkrati tudi večji
interes na strani kmetovalcev, da pridejo prodajat
svoje pridelke in izdelke,« je idejo o oživitvi tržnice
povzel predsednik društva Regrat Aleš Ožvald.
Obiskovalci lahko kupijo tudi izdelke domače
obrti in uživajo v glasbenih doživetjih učencev iz
Glasbene šole Brežice.

Otroški kotiček

Tržnico redno obiskuje tudi župan Občine Brežice Ivan Molan

Obiskovalci lahko kupijo tudi izdelke domače obrti

Uporaba lokalno pridelane prehrane je izrednega
pomena tako za naše lokalne kmete kot tudi
za varovanje zdravja ljudi in okolja, saj se s
krajšimi distribucijskimi potmi zmanjšuje tudi
onesnaževanje okolja. V Komunali Brežice bomo v
bodoče ozaveščali tudi o problematiki odpadkov iz
naslova zavržene hrane, saj po nekaterih podatkih
v Sloveniji vsako gospodinjstvo letno zavrže za
približno 120 eur hrane.
Vabljeni, da podprete naše lokalne kmete in hkrati
poskrbite za svoje zdravje.

KUPUJTE SVEŽE....PODPIRAJTE LOKALNO!
Nastop flavtistk iz Glasbene šole Brežice

Na prireditvi je vselej poskrbljeno tudi za najmlajše,
saj v otroškem kotičku izdelujejo knjižice, različne
izdelke in knjižice z recepti, rišejo ter se na zabaven
način seznanjajo z domače pridelano prehrano in
zdravim načinom življenja.
Dogajanja na tržnici je iz prireditve v prireditev več,
saj smo v juliju pričeli tudi s »Kosilom na tržnici«,
kjer lokalni gostinski ponudniki pripravijo jedi iz
sezonskih pridelkov iz tržnice.
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KVALITETNA DELOVNA OBLAČILA
IZ LASTNE PROIZVODNJE,
TUDI PO MERI.

...ko delo postane užitek...

OBLAČILA ZA DELO

KIMMY
Miro Sevšek s.p.

M.D.B. 12A
OBRTNA CONA
8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM
GSM: 041/ 745-404

E-mail: info@sevsek.si
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Komunala Brežice postala
učeča se organizacija
Javno podjetje Komunala Brežice je postala učeča
se organizacija. Certifikat z nazivom je Darko
Ferlan, vodja sektorja gospodarskih javnih služb
v Javnem podjetju Komunala Brežice, prevzel na
slavnostni podelitvi nazivov ‘Referenca’, ‘Mentor’
ter ‘Učeča se organizacija’, katere podeljuje Life
Learning Academia, mednarodna mreža Učečih se
organizacij.
Cilj imenovanja je poudariti in promovirati pomen
izobraževanja ter spodbuditi podjetja k zavedanju,
da sta učenje in znanje sestavini, brez katerih
organizacije v prihodnosti ne bodo mogle uspešno
delovati in obstati. Javno podjetje Komunala
Brežice se je tako zavezalo, da bo še naprej,
tako kot do sedaj, mlade motiviralo, mentoriralo
in spodbujalo k inovativnemu razmišljanju in
ambicioznemu delu.

Certifikat z nazivom je prevzel Darko Ferlan iz rok Andreje
Jernejčič Vizjak, predsednice Učečih se organizacij
Foto: Katja Kodba

Kam z odpadki, katerih
prevzemnik ni Komunala Brežice?
Uporabnike komunalnih storitev ponovno obveščamo, da podjetje Komunala Brežice ni prevzemnik
sledečih odpadkov:
•
•
•

gradbeni material, ki vsebuje azbest,
meso in mesni izdelki (surovo),
ovčja volna.

Naštete odpadke odpadke lahko odpeljete na sledeča zbirna mesta:
•
•
•

gradbeni material, ki vsebuje azbest: CeROD Novo mesto,
meso in mesni izdelki: Koto Ljubljana (http://www.kotoweb.si/sl),
ovčja volna: Koto Ljubljana (http://www.kotoweb.si/sl) in Soven (www.soven.si).

Vse ostale odpadke, katerih smo prevzemnik, lahko oddate na ZRC Boršt.

Pogrebne storitve

O delu komunale

041 628 420
041 619 455
dežurstvo 24/7

Marko Žièkar s.p., Èernelèeva 9, Brežice

www.zickar.net
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Ukrepi zoper neplačnike komunalnih
storitev so se izkazali za uspešne
Za Komunalo Brežice d. o. o. je ključno finančno
tveganje zamuda plačil naših uporabnikov za
opravljene storitve. Naši uporabniki so predvsem
fizične osebe in njihovega finančnega stanja ne
moremo spremljati, tako kot lahko to izvajamo pri
pravnih osebah.
Zaradi povečanja plačilne nediscipline smo
sprejeli posebne ukrepe za njihovo obvladovanje,
in sicer: sklenitev pogodbe z zunanjim izvajalcem

za izterjavo zapadlih neporavnanih terjatev,
vsakodnevno spremljanje neplačnikov, ažurno
pošiljanje opominov in možnost obročnega
plačevanja terjatev ter izvajanje prekinitve dobave
vode.
Po opravljeni analizi uspešnosti izterjave je bilo
ugotovljeno, da so se terjatve, po uvedbi novih
ukrepov bistveno znižale.

Tretje mesto v delovnih igrah odvoz
odpadkov na Komunaliadi 2015
Pestro dogajanje 31. srečanja komunalnih podjetij
Slovenije – Komunaliada 2015 je potekalo v soboto,
6. junija 2015, v Ljubljani. V njih so, kot vsako
leto, nastopali tudi zaposleni Javnega podjetja
Komunala Brežice, ki so v delovnih igrah odvoz
odpadkov, ki velja za prestižno kategorijo, osvojili
zavidljivo 3. mesto in 8. mesto v skupni razvrstitvi
delovnih iger od skupaj 61 ekip.
Zaposleni Komunale Brežice so sodelovali tudi v
športnih igrah ter osvojili skupno 15. mesto izmed
61 komunalnih podjetij.

Tretjeuvrščena ekipa v delovnih igrah v kategoriji odvoz odpadkov
- Predrag Lubšina, Miran Blažič in Drago Kranjc

Ekipa Komunale Brežice v pričakovanju razglasitve
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Komunala Brežice sodelovala
pri prireditvah Maj v mestu
Letošnji dogodki, ki so se odvijali v majskih dneh,
so poskrbeli, da je ob sobotnih dopoldnevih
zaživela tudi brežiška Cesta prvih borcev, ki poteka
od križišča občine pa do gradu Brežice.
V soboto, 16. maja, je Komunala Brežice v
sklopu delovne sobote osnovnih šol v naši občini
sodelovala na prireditvi s svojim reklamnim
panojem, kjer so se lahko otroci poslikali in si
tako odnesli domov spomin v obliki svoje slike s
»smetarskim tovornjakom« in balona.
V soboto, 30. maja, je ulica še posebej zaživela
s prepevanjem in plesom na ulici, saj so številna
plesna in pevska društva pokazala svoje talente.

Svoj prispevek h dogodku na ulici, kjer je bilo
razstavljenih okoli 30 stojnic, smo prispevali z
urejeno stojnico, kjer smo mimoidočim predstavili
naš program upravljanja stanovanj in zgradb.

Ob svetovnem dnevu voda v čistilni
akciji »Očistimo Brežice« zbrali več kot
2 toni smeti
Od leta 1993, ko je Generalna
skupščina Združenih narodov
prvič razglasila svetovni dan
voda, vsako leto 22. marca
obeležujemo svetovni dan voda,
katerega namen je opozoriti
svetovno javnost na pomen
sladke vode in zagovorništva
dobrega gospodarjenja z njenimi
zalogami.
V Javnem podjetju Komunala
Brežice d. o. o. smo v ta namen
v soboto, 21. marca 2015,
izvedli čistilno akcijo »Očistimo
Brežice«, katere se je udeležilo
približno 200 občanov. Čistilni
akciji so se poleg zaposlenih iz

Našli in pobrali smo odpadke vseh vrst
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podjetja pridružili tudi brežiški
skavti, člani Ekološkega društva
Vodni svet, nekatere druge
organizacije in posamezne
krajevne skupnosti.
Čistili smo območje Vrbine,
in sicer nasip, ki loči Vrbino
in Lenartovo pot, kjer se je
nabralo za kar 600 kg odpadkov
vseh vrst (azbestne plošče,
gradbeni odpadki, WC-školjke,
avtomobilske gume, odpadki
iz vrtov, vrvi in plastike itn.), in
nabrežje reke Krke od Cerkelj
do Brežic. Ekološko društvo
Vodni svet se je s čolni lotilo
čiščenja odpadne plastike, ki se

Dno reke Krke je čistilo dvanajst
potapljačev iz Društva potapljačev
»Vidra« Krško

je med lanskoletnimi poplavami
ovila okoli vej nad gladino reke
Krke in nabralo za en zabojnik
odpadnega materiala. Potapljači
iz Potapljaškega društva Vidra
Krško pa so čistili dno reke Krke
na predelu Velikih Malenc.
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 zanimivih
poizkusih in igrah z vodo.

Zbrane smeti so napolnile več tovornjakov
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Tudi letos smo obeležili
svetovni dan Zemlje
Na letošnji svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo
22. aprila, smo pripravili niz aktivnosti, s katerimi
smo želeli občane in širšo javnost spomniti na
pomen ohranjanja čistega in zdravega okolja in
spodbuditi vse ljudi k aktivnemu in odgovornemu
delovanju v smeri trajnostnega razvoja.
Za obiskovalce smo organizirali dan odprtih vrat z
vodenimi ogledi na treh lokacijah, kjer opravljamo
svojo dejavnost, in sicer na čistilni napravi, na
pokopališču v Brežicah in na Zbirno-reciklažnem
centru Boršt. Na Mostecu so strokovni sodelavci
enote za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
obiskovalcem predstavili delovanje centralne
čistilne naprave in jih vodili po posameznih
stopnjah čiščenja, na pokopališču so bili
obiskovalci seznanjeni z aktivnostmi, ki so bile
izvedene v preteklem letu in načrti za prihodnost,
na Zbirno-reciklažnem centru Boršt pa so lahko
opazovali, kako je organizirana služba za prevoz
in ravnanje z odpadki in si ogledali prostore, kjer
se ločeno zbirajo posamezne vrste odpadkov
(odpadna elektronika, nevarni odpadki, tekstil,
odpadne sveče in ostali).

Dogajanje na skupnostnih eko vrtovih v središču mesta Brežice

V okviru aktivnosti ob svetovnem dnevu Zemlje
smo v sodelovanju z društvom Regrat v petek, 8. 5.
2015, pripravili poučno delavnico sajenja začimb
in zelišč na skupnostnih eko vrtovih v Brežicah za
najmlajše. Dogodka se je udeležilo 100 otrok iz
vrtca Mavrica Brežice, starih od 2 do 6 let.
Malčkom smo na zanimiv način predstavili različne
vrste začimb in zelišč, njihov pomen in vlogo na
vrtu ter jih ozavestili o pomenu lokalno pridelane
prehrane, kompostiranja ter ločevanja odpadkov.
Otroci so znotraj skupnostnih eko vrtov prehajali
med štirimi kotički. V kotičku »pravilno ločevanje
odpadkov« smo jim predstavili pomen in nujnost
ločevanja odpadkov v vsakdanjem življenju in jim
zadali nalogo, v kateri so sami morali ugotoviti, v
kateri koš morajo vreči posamezni odpadek. Sledil
je kotiček »hotel za žuželke«, kjer so izvedeli,
katere žuželke prebivajo v teh hotelih in zakaj
so žuželke pomembne stanovalke naših vrtov
in sadovnjakov. Za tem so se ustavili pri kotičku
»kompostnik«, najpogumnejši so tudi malo
pobrskali po zemlji iz komposta. Za konec pa so v
kotičku »sajenje začimb in zelišč« skupaj posadili
izbrano dišavnico v zeliščno spiralo na skupnostnih
urbanih vrtovih v središču mesta Brežice.

Kotiček »hotel za žuželke«

Otroci skrbno ločujejo odpadke
Kotiček »sajenje začimb in zelišč«
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Za boljšo družbo s projektom
PRINESI – ODNESI
Komunala Brežice je kot družbeno odgovorno podjetje pričela
z brezplačno izmenjavo uporabnih stvari »Prinesi – odnesi«.
Občani lahko na brežiško tržnico ob določenih datumih
prinesejo rabljene, vendar še uporabne stvari, odnesejo pa
tisto, kar potrebujejo.
Z akcijo želimo prebivalce spodbuditi k odgovornejši, bolj
kritični in preudarni trajnostno naravnani potrošnji.
Projekt Prinesi - odnesi je dosegel tako veliko zanimanje in
povpraševanje, da ljudje dnevno prinašajo stvari tudi na zbirni
center Boršt, odnesejo pa jih lahko ob sobotah na tržnici.
V nadaljevanju razmišljamo o povezovanju z dobrodelnimi
organizacijami.

Brezplačna menjava uporabnih stvari je v
Brežicah zaživela

Na leto odvržemo več kot 10 kilogramov uporabnih stvari na
osebo, ki bi lahko nekomu služile še dolga leta, zato Komunala
Brežice poziva, da odvečne stvari (obleke, obutev, igrače, bela
tehnika in ostale uporabne in delujoče stvari) podarite bližnjim
ali tistim, ki si stvari ne morejo kupiti oziroma jih prinesete v
ZRC Boršt, kjer bomo poskrbeli, da bodo uporabne stvari šle v
ponovno uporabo.
S tem bomo osrečili prenekaterega otroka in družino ter
poskrbeli za manj odloženih odpadkov.

UPORABNE STVARI LAHKO MED TEDNOM PRINESETE NA ZRC BORŠT
(kontaktna oseba Nataša Žerjav). Ob tem povejte, da so stvari za akcijo Prinesi – odnesi.

Obvestilo uporabnikov o kontroli
odpadkov po gospodinjstvih
Na Komunali Brežice smo veseli, da se lahko
pohvalimo s 50 % ločeno zbranih odpadkov. Naši
cilji so vsako leto višji, kar pomeni povečanje
deleža ločeno zbranih odpadkov vsako leto. Zato v
podjetju izvajamo celo vrsto ukrepov za povečanje
količine ločeno zbranih odpadkov.
V podjetju pa na žalost opažamo, da nekateri
uporabniki še vedno nepravilno odlagajo odpadke.
S tem se povečujejo stroški obdelave in odlaganja,
kar posledično vpliva na cene komunalnih storitev
ravnanja z odpadki. Zato smo v mesecu juniju
pričeli s kontrolo pravilnega odlaganja odpadkov
po gospodinjstvih, ki se izvaja pri hišnem odvozu

O delu komunale

odpadkov. Ob odvozu preverjamo vsebino odloženih
mešanih komunalnih odpadkov, mešane plastične
embalaže in biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov ter zelenega vrtnega odpada.
V primeru nepravilnega odlaganja odpadkov
prejme uporabnik obvestilo o nepravilnem
odlaganju odpadkov, in sicer mu na posodo
nalepimo opozorilo.
Ob morebitnem ponovnem nepravilnem odlaganju
bomo uporabnika o ponovnem prekršku obvestili,
hkrati pa bomo zadevo predali pristojnemu
inšpekcijskem organu.
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Zbornik ob 100-letnici
vodovodnega stolpa v Brežicah
Brežiški vodovodni stolp je lepotec, ki se po
stotih letih obstoja in nekaj obnovah sramežljivo
in nestrpno ozira naokoli in išče smisel svojega
življenja. Predstavlja najvišjo višinsko dominanto
mesta, mu daje identiteto in je razpoznavni
znak z edinstveno silhueto, ki je vidna že od
daleč. Otrokom buri domišljijo in jih spodbuja
k ustvarjanju raznih zgodbic o zakladu, skritem
med zidovi stolpa, ter o raznih pravljičnih
likih, ki jih je potrebno premagati, da do njega
pridemo. O vodovodnem stolpu nastajajo
razna fotografska, slikarska in literarna dela,
Komunala Brežice pa je ob počastitvi okrogle
obletnice v spomin in opomin na ta dragocen
arhitekturni in samooskrbni dosežek izdala
zbornik Spomenik vodi. Zbornik oživlja spomine
na preteklost in je pomnik na številne dogodke v
zvezi z vodovodnim stolpom. Nastal je na pobudo
zaposlenih v Javnem podjetju Komunala Brežice
d. o. o. ter akterjev dogajanja v občini. Z njegovo
izdajo smo poskrbeli, da zgodovina vodovodnega
stolpa ne bo šla v pozabo in da bodo spomini
nanj zabeleženi v sliki in besedi. Hkrati pa
smo ga umestili v sedanji čas ter razmišljali o
njegovi prihodnosti, proti kateri tako vztrajno in
hrepeneče pogleduje.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo avtorjem
prispevkov in fotografij ter imetnikom
dokumentarnega gradiva, ki so nam kakorkoli
pomagali pri nastanku tega zbornika in se
odpovedali avtorskemu honorarju. Hvala dr.
Ivanki Počkar, Poloni Brenčič, Darku Ferlanu,
Branku Lubeju, Jožetu Pšeničniku, Silvestru
Lopatiču in Petri Grajžl.
Za izdajo se zahvaljujemo sponzorjem:

Naslovnica zbornika Spomenik vodi

| tiskarna |
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tel.: 041 402 971
www.voc-celje.si
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Zahvala podjetju Terme Paradiso za sodelovanje
na decembrski prireditvi Praznik luči
Zahvaljujemo se podjetju Terme Paradiso, Marjan
Cvetkovič s. p., in njihovemu kolektivu za donacijo
s strani njihovega podjetja.
Podarjene rjuhe, ki so jih v Termah Paradiso
predhodno uporabljali v njihovem hotelu, je Javno
podjetje Komunala Brežice d. o. o. v sodelovanju
z brežiškimi šolami in vrtci uporabilo za izdelavo
čudovitih lampijonov, ki so v mesecu decembru
2014 krasili brežiški grad.
S tem projektom smo ponovno dokazali, da se
lahko izrabljene stvari ponovno uporabi v koristen
namen.
Lampijoni, ki so cel mesec december 2014 krasili brežiški grad

Zahvala trgovini Prah Šport s. p.
za sodelovanje na prireditvi ob
tednu mobilnosti v lanskem letu

Trgovina Prah Šport s. p. je specializirana za
prodajo koles in smuči. Nudijo strokovne preglede
na področju kolesarstva in smučanja.

Znamke smuči: Elan, Fischer, K2, Atomic

Na področju servisiranja imajo večletne izkušnje.
Strokovno so usposobljeni za vsa popravila vseh vrst
koles, prav tako pa tudi za specialna popravila vzmeti
Fox, Rock Shox in zavor Avid, Shimano ter Formula.

Ostalo: specializirani servisi vilic (RockShox, Fox)
in zavor (Avid, Formula)

Nudijo celotno pripravo kolesa na zimovanje in
na kolesarsko sezono, kjer v celoti naoljijo vitalne
dele, preverijo delovanje zavor, menjalnikov in
ostalih komponent in poskrbijo za centriranje
obročev ter s tem pripomorejo k daljši življenjski
dobi vašega kolesa.

Ostalo ponudbo: izposoja koles, smuči in ostale
opreme

Kontaktni podatki:
Matej Prah
GSM: 041 341 985

Njihova ponudba zajema:
Prodajo koles naslednjih znamk: Focus, Univega,
Cube, Scott, GT, Nakita, Siga, Pinarello
Znamke dodatne opreme koles: Shimano,
Campagnolo, Topeak, Camelback, Continental,
Sigma, Mavic, Selle Italia, SMP ...

O delu komunale
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Darko Ferlan prejel priznanje
Zbornice za delo v Komunali Brežice
Darko Ferlan, vodja sektorja gospodarskih javnih
služb Javnega podjetja Komunala Brežice, je
prejel priznanje za izjemne dosežke in trajni razvoj
družbe. Zbornica komunalnega gospodarstva mu
je za dolgoletno delo v Komunali izkazala posebno
zahvalo in mu podelila priznanje ob 30-letnici dela
na področju komunalnih dejavnosti.
»Zame je bila priključitev ekipi Javnega
komunalnega podjetja Komunala Brežice res
velik izziv. Nov način vodenja, mladi ljudje, mlado
vodstvo mi ogromno pomenijo. Skupaj s sodelavci
smo v prvih treh letih dosegli zavidljive rezultate
v razvoju gospodarskih javnih služb, predvsem pri
ozaveščanju uporabnikov in posledično izrednem
povečanju količin ločeno zbranih odpadkov. Svež
veter v novem podjetju mi je dodobra napel jadra.
S svojimi 30-letnimi izkušnjami pomagam mladim,
da lahko moje znanje s pridom izkoriščajo, oni pa
meni dajo novo energijo in elan za delo vnaprej
ter za vse izzive, ki me še čakajo,« je povedal
prejemnik priznanja Darko Ferlan.
Priznanja so podelili v okviru vsakoletnega
srečanja delavcev komunalnih podjetij iz cele
Slovenije – Komunaliada.
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Darko Ferlan je prejel priznanje iz rok podpredsednika
Komunaliade Janka Kramžarja
Fotografije: Lin&Nil
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Odločite se za Hranilnico LON
Najprijaznejši bančni paket
Narejen posebej za vas! Strošek vodenja le 3,49 EUR.

BREZP
L
nadgr AČNO
vaš ba adite
nčni p
aket!

Prijazni paket vsebuje:
- vodenje osebnega računa
- brezplačne dvige gotovine na vseh bankomatih v Sloveniji in znotraj Evropske
monetarne unije
- brezplačno varnostno SMS obveščanje za Activa Maestro kartico
- dovoljeno negativno stanje v višini 150,00 EUR
- brezplačno pristopnino ne elektronsko banko eLON*
- brezplačno vodenje elektronske banke eLON
- brezplačni vklop in uporabo mobilne banke mLON
* Velja za nove komitente.

Izkoristite akcijo brezplačnega prehoda med posameznimi vrstami računov!

Kreditna ponudba

Podjetniško kreditiranje

Prenavljate stanovanje? Kupujete nov avto?
Odhajate na dopust?

Kratkoročni in dolgoročni
podjetniški krediti
z znižano
obrestno mero.

Možnost poplačila
starih kreditov,
prilagodljiva ročnost
odplačevanja,
ugodna obrestna mera,
nizki stroški odobritve.

Finan
ciram
vaše o
poslov
anje!

Plačilo položnic
Provizija za plačilo položnice le

0,54 EUR

Plačilo položnic Komunale Brežice BREZPLAČNO.

Poslovna enota BREŽICE (nasproti Upravne enote), Cesta prvih borcev 21, T: 07 62 02 571

www.lon.si

info@lon.si
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Možnosti pridobitve subvencije za nakup malih
čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in
hišnih črpališč na območju občine Brežice
V letu 2015 je možna pridobitev subvencije
za sofinanciranje malih čistilnih naprav za
komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na
območju občine Brežice.
Besedilo javnega razpisa za sofinanciranje malih
čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
in hišnih črpališč na območju občine Brežice in
vzorec pogodbe sta na voljo na internetni strani
Občine Brežice (objave, razpisi). Kontaktna oseba
Roman Matjašič 041 625 622.

Na Komunali Brežice vam svetujemo, izdelamo
ponudbo ter vam dobavimo malo komunalno
čistilno napravo.
Za informacije glede vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav in vgradnjo hišnih črpališč za
objekte, ki imajo višinske razlike glede priključitve
na javno kanalizacijsko omrežje, se oglasite v
prostorih Komunale Brežice.
Kontaktna oseba: Boštjan Bratanič (041 395 403)

Črna odlagališča
Črna ali divja odlagališča. Že ime samo pove, da
to ni nekaj dobrega. V času naših dedkov in babic
so odpadke odlagali v naravo, vendar takrat drugih
načinov odlaganja odpadkov ni bilo. Navkljub
številnim možnostim pravilnega odlaganja
odpadkov se še vedno najdejo ljudje, ki odlagajo
odpadke v naravo.
Na žalost se ti ljudje ne zavedajo, kakšno škodo
delajo, ne toliko sebi, temveč svojim potomcem.
Tistim, ki še niso prišli na ta svet in bodo morali
trpeti za posledicami, ki jih je povzročil človek, ko
je posodo nevarnih odpadkov odložil v naravo in s
tem onesnažil podtalnico.
Trenutno se še ne zavedamo, kako bogati smo.
Mogoče res nimamo materialnih dobrin, kakršnih
bi si želeli, vendar pa imamo drugo bogastvo, ki ga
noben denar, nobeno zlato in nobena delnica ne
more kupiti. To bogastvo sta pitna voda iz pipe,
ki si jo lahko kadarkoli natočimo in svež zrak, ki
ga lahko dihamo, ne da bi nosili maske. Imamo
prelepo naravo, ki se je na žalost ne zavedamo.
Vendar pa sta z odlaganjem odpadkov v naravo
ogrožena oba dejavnika, tako pitna voda kot
svež zrak. Kako? Ena kapljica olja onesnaži 1
milijon litrov pitne vode. Koliko odpadnega olja
je odloženega v gozdovih okoli nas? Koliko litrov
podtalnice lahko onesnaži to olje? Kakšen je
občutek, ko komunala popravlja cevovod in ni vode
na pipi? Si lahko predstavljamo življenje brez pitne
vode iz pipe? Odgovor je verjetno NE! Zato moramo
poskrbeti, da odpadkov ne odlagamo v naravo, na
kar moramo opozoriti vse tiste, ki to počnejo, da s
takim početjem nemudoma prenehajo.
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Ali res nimamo druge možnosti kot to, da odpadke
odpeljemo in odložimo v naravo? IMAMO!
Vsako gospodinjstvo v občini Brežice ima možnost,
da enkrat letno brezplačno naroči 5 m3 ali 7 m3
kontejner za odvoz kosovnih odpadkov. Uporabnik
s tem nima nobenih dodatnih stroškov.
Nevarne odpadke, kot so odpadna embalaža
škropiv, olja, stari akumulatorji, baterijski vložki,
barve in topila, kemikalije in še bi lahko naštevali,
lahko uporabniki iz gospodinjstev brezplačno
oddajo na Zbirno-reciklažnem centru Boršt v času
njegovega obratovanja.
Kdo je odgovoren za sanacijo divjih oziroma črnih
odlagališč?
Po trenutno veljavni zakonodaji je za sanacijo
črnih odlagališč, kjer storilec ni znan, dolžan
poskrbeti lastnik zemljišča (Zakon o spremembah
in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B,
Ur. l. RS, št. 70/08, 157. a-člen)). V primeru, da
je povzročitelj nepravilnega odlaganja odpadkov
v naravo znan, mora on-sam na lastne stroške
poskrbeti za sanacijo, kar pa mora odrediti
pristojni inšpekcijski organ.
Za konec misel starih Indijancev: »Zemlje nismo
podedovali od naših staršev, ampak smo si jo
sposodili od naših vnukov.«
Zapomnimo si to, predno bomo naslednjič odložili
odpadke v naravo.

Aktualno

Odgovori na pogosta vprašanja
Ali lahko prejemam račune za komunalne storitve na elektronski naslov?
Da.
Ali lahko za obračun komunalnih storitev prejemam e-račun?
Po novem je možno prejemati e-račun, ki se ga prejme v e-banko. Če imate trajnik-sepa, je potrebno
narediti ukinitev sepa soglasja.
Rad bi uredil TRAJNIK-SEPA. Kako lahko to uredim in za to kaj potrebujem?
Osebno se oglasite na sedežu Komunale Brežice. S seboj prinesite bančno kartico in osebni dokument.
Kako odjavim osebo na odjemnem mestu xxxx, če gre za preselitev, smrt?
Potrebno je izpolniti obrazec za sporočanje sprememb in priložiti dokazilo, potrdilo o skupnem
gospodinjstvu, kjer je razvidno število oseb na določenem naslovu.
Preselili smo se. Kaj je potrebno storiti glede obračunavanja komunalnih storitev?
Potrebno je izpolniti obrazec za sporočanje sprememb, odjava na prejšnjem odjemnem mestu in prijava
na novem.
Prodali smo nepremičnino. Kaj je potrebno storiti glede obračunavanja komunalnih storitev?
Potrebno je izpolniti obrazec za sporočanje sprememb ter priložiti kopijo kupoprodajne pogodbe ali
podati na vpogled.
Imamo greznico in status kmeta, kaj je potrebno storiti, da ne plačujemo postavke -praznjenje greznice?
Potrebno je izpolniti vlogo za oprostitev plačila storitve praznjenja grezničnih gošč oz. blata iz MKČN in
izjavo.
Do kdaj lahko sporočim stanje vodomera za tekoče obračunsko obdobje?
Stanje vodomera lahko sporočite do 25. dne v mesecu, če pride 25. na vikend ali praznik, je potrebno
sporočiti delovni dan pred tem.
Posoda za mešane odpadke je poškodovana, ali jo Komunala zamenja?
V kolikor zabojnika niso poškodovali zaposleni Komunale med praznjenjem, mora uporabnik sam nabaviti
oz. zamenjati poškodovani zabojnik.
Kje lahko naročimo kateri koli zabojnik za ločeno zbiranje odpadkov?
Zabojnik lahko kupite oziroma naročite v sprejemni pisarni Komunale.
Kje lahko kupimo biorazgradljive vrečke za biorazgradljive kuhinjske odpadke?
Biorazgradljive vrečke za biorazgradljive kuhinjske odpadke lahko kupite v trgovskih centrih. Komunala
Brežice d.o.o. brezplačno deli vreče samo uporabnikom, ki so vključeni v organiziran odvoz tovrstnih
odpadkov.
Med katere odpadke sodijo varčne žarnice?
Varčne žarnice zaradi snovi, ki jih vsebujejo za svoje delovanje, sodijo med nevarne odpadke.
Kakšne velikosti so zabojniki za odpadke?
Na Komunali Brežice lahko kupite zabojnike velikosti 120 L, 240 L, 660L in 1100 L, ne glede na barvo
zabojnika. Nakup se lahko opravi preko obrazca na naši spletni strani pot zavihkom OBRAZCI IN
VLOGE (Obrazec za naročilo novega zabojnika – gospodinjstva, Obrazec za naročilo novega zabojnika gospodarstvo) ali v sprejemni pisarni, ki se nahaja v kletnih prostorih Občine Brežice.

Aktualno
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Koliko stanejo zabojniki za odpadke?
Cena zabojnika, glede na velikost (barva zabojnika ni pomembna):
ŠTEV.

VRSTA STORITVE

CENA v EUR brez DDV

DDV (22%)

CENA v EUR Z DDV

1.

POSODA 120 L

29,17

6,42

35,59

2.

POSODA 240 L

34,50

7,59

42,09

3.

POSODA 660 L

161,00

35,42

196,42

4.

POSODA 1100 L

195,50

43,01

238,51

Zakaj iz pipe priteče bela voda
V vseh vodovodih se zaradi različnih tehnično pogojenih dogodkov pojavlja tudi zrak. Glede na to, da so
v določenih odsekih vodovoda posebej intenzivna dogajanja, se zaradi velikih hitrosti potovanja vode po
cevovodu in zaradi velikih pritiskov v teh cevovodih ta zrak stisne in razbije v mikro zračne mehurčke. Lete ob točenju vode v kozarec vidimo kot belo vodo. Da so vzrok za belo vodo mehurčki preverimo tako, da
v kozarec natočimo vodo. Natočena voda se čisti s spodnje strani navzgor. Čiščenje 2 dcl vode navadno
traja eno minuto.

Zdravo – bolj zdravo –
voda iz pipe
Vode iz pipe prinaša prednosti za zdravje, okolje
in tudi za naše denarnice. Znano je, da se zaloge
pitne vode po svetu krčijo in danes pitna voda
predstavlja le še en odstotek celotne količine vode
na svetu. Slovenija ima to srečo, da je z vodnimi
viri izredno bogata država in se po količini pa tudi
po kakovosti vode uvršča v sam evropski vrh. Pitna
voda v občini Brežice, ki se napaja iz vodnega vira
Glogov Brod, je ena izmed najboljših vod, ki priteče
iz pipe po svoji kakovosti, je ves čas pod nadzorom
(pristojne službe jo redno nadzirajo) in je edina, ki
ostaja ves čas sveža.
Če si jo iz pipe nalijemo, več zdravja zaužijemo
Voda iz pipe je bolj zdrava kot ustekleničena in
boljša kot pitje sladkih ter gaziranih pijač, saj ne
vsebuje dodanih sladkorjev ali drugih dodatkov, ki
škodijo človeškemu telesu. Ne le to, voda od vseh
pijač najbolj odžeja, dobro vpliva na počutje, blaži
glavobole in druge težave, pomaga pri uravnavanju
telesne teže in podobno.

Z vodo iz pipe do bistveno manj plastičnih
odpadkov
Veliko prebivalcev kljub temu še vedno posega po
ustekleničeni vodi, ki okolje precej bolj obremenjuje
kot tista, ki priteče iz pipe. Po nekaterih podatkih
naj bi ustekleničena voda okolje onesnaževala do
stokrat bolj kot voda iz pipe, za litrsko plastenko
pa naj bi se v povprečju porabilo četrt litra nafte
in kar tri litre čiste pitne vode. Ustekleničena voda
ustvarja ogromno plastičnih odpadkov, čeprav
jih veliko že recikliramo, pa jih preveč še vedno
pristane na odlagališčih. Biološka razgradnja
plastenke za vodo lahko traja tudi do tisoč let.
1000-krat cenejša kot voda iz plastenke
S pitjem vode iz pipe posegamo tudi po veliko
cenejši izbiri, saj je le-ta v občini Brežice v
primerjavi z vodo iz plastenke kar 1000-krat
cenejša.

Sedem razlogov, zakaj piti vodo iz pipe
• je najlažje dostopna, najcenejša in skoraj vedno pri roki
• jo imamo in je sveža,
• je hladna in odžeja,
• je naravna in bogata s kisikom,
• ni ujeta v plastenki,
• z uporabo ustekleničene vode se ustvarja vedno več okoljskih problemov, kot so ogromne količine
odpadne plastične embalaže, izdelane iz nafte,
• za izdelavo plastenke za vodo potrebujemo vsaj dvakrat več vode, kot jo je v njej.
Vir: http://www.bodieko.si/pijte-vodo-iz-pipe
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Preverite, iz kakšne
plastenke pijete in jeste
Pri nakupu embalirane vode in različnih sokov
bodite posebej pozorni tudi na oznake na
plastenkah, saj so nekatere od snovi v njih
škodljive zdravju. Trikotnik s številko v sredini
pove, iz katerega materiala je plastenka narejena.
Večina plastenk, v katerih prodajajo ustekleničeno
vodo za enkratno uporabo, ima oznako 1, plastične
posodice, kozarci in skodelice za otroke pa imajo
oznako 7. Z uporabo teh plastenk ogrožate svoje
zdravje in zdravje vaših otrok. Preverite torej, iz
česa jeste in pijete.

Nevarna plastika ima oznake:
- 1 PET/PETE (polietilen tereftalat): Najpogosteje
to oznako vsebujejo plastenke za enkratno
uporabo. Pri teh plastenkah obstaja nevarnost
izločanja težkih kovin in potencialno kancerogenih
(rakotvornih) snovi, kot sta acetaldehid in DEHA.
- 3 V/PVC (polivinilklorid): V vodo spušča dve
strupeni kemikaliji (DEHP in BPA ali bisfenol-A),
ki obe motita delovanje hormonov, kljub temu pa
se veliko uporabljata pri izdelavi plastenk.
- 6 PS (polistiren): Plastika v vodo spušča stiren,
ki je kancerogena snov in lahko povzroča slabo
počutje, glavobol, zmedenost, omotičnost.
Uporablja se v kavnih skodelicah za enkratno
uporabo in embalažah hitre prehrane.

Resnična dejstva
•
•

•

Danes za vse večje število kemikalij ugotavljajo,
da lahko tudi najmanjše količine sprožajo
neželene posledice.
Koncentracije nevarnih snovi v plastenkah
se povečujejo, če je voda v njih dlje časa
ter če jih shranjujemo na soncu in svetlobi.
Ustekleničena voda je, da bi preprečili razvoj
mikroorganizmov v njej, tudi UV-obsevana.
Dodaten razlog za izogibanje vnovični
uporabi PET-plastenk za prenašanje vode je
morebitna bakteriološka oporečnost. Pri prvem
polnjenju bakteriološko čistost večinoma
zagotavljajo z UV-obsevanjem. V plastenki pa
lahko nastane tudi gojišče mikroorganizmov.

Plastične mase, ki ne oddajajo kemikalij v vodo,
so označene s trikotnikom, v katerem je zapisana
številka 2, 4, 5 ali z oznakami HDP, HDPE, LDPE ali
PP. Katera koli posoda iz teh vrst plastike je boljša
rešitev od uporabe PET-plastike. Najboljše pa je,
če vodo prenašamo v steklu.

Oznake, ki jih lahko vidimo na dnu plastenke

- 7 PC/PLA ali brez oznake (polikarbonat): Plastika,
narejena iz BPA (industrijska kemikalija, ki
lahko v večji izpostavljenosti ogroža zdravje), je
najslabši možni izbor. Nahaja se v plastenkah za
dojenčke, bidonih, aparatih za vodo in posodah
za shranjevanje hrane.

Nasveti, če kupujete embalirano vodo
• Preverite, ali ima vaša voda vonj po plastiki. Tudi če je komaj zaznaven, odložite plastenko. Nikakor
ne pijte te vode.
• Embalirano vodo ne puščajte na vročini ali sončni svetlobi. Vroča plastika hitreje izpušča kemikalije.
• Ne kupujte vode, ki stoji na polici več kot 6 mesecev. Prah vsekakor ni dober znak.
• Plastenk za enkratno uporabo ne uporabljajte večkrat. Ne le da so gojišče bakterij, precej hitro se
začnejo tudi razgrajevati, kar lahko pomeni izločanje kemikalij.
Viri: http://www.moski.si/sodoben-moski/moje-zdravje/snovi-v-plastenkah-so-strupene/
http://hajskul.com/blog/2014/08/04/poznas-oznake-na-plastenkah/
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Za manj organskih odpadkov
Po ocenah naj bi Slovenci v smeti vrgli kar 30 odstotkov hrane. Največkrat
v smeti letijo zelenjava, sadje in kruh. Po podatkih OZN za prehrano in
kmetijstvo v svetu vsako leto zavržemo 1,3 milijarde ton živil oz. tretjino
vse pridelane hrane.

Kaj pa vi?
•
•
•
•

Ste že vrgli kdaj v koš potolčeno jabolko ali napol rjavo banano?
Ste že vrgli v smeti hrano, ki je izgledala malo slabše?
Ste že kupili hrano, ki je nato končala v smeteh namesto v vaših ustih?
Ločite odtise na embalaži »uporabno do« ali »uporabno najmanj do«?

V nadaljevanju vam podajamo nekaj nasvetov za zmanjšanje količine organskih odpadkov.

1.   Načrtujte svoje obroke

Si kdaj vzamete čas, da prebrskate po receptih, si napišete sestavine in greste v trgovino po le-te? Mogoče
nam to res vzame nekaj dragocenega časa, a se izplača. Če greš po sestavine in si obrok pripraviš sam,
točno veš, kaj ješ in sam lahko oceniš, koliko boš pojedel. Tako boste vedeli, koliko kupiti in hrana se vam
na koncu ne bo pokvarila ali zgnila v hladilniku.

2.   Ne mečite v smeti obtolčenega sadja

Imate sadje, ki je »preveč zrelo«? Ne ga vreči v smeti! Takšno sadje je super za razne želeje, smutije,
kompote ipd. Tako se boste lahko zdravo posladkali.

3.   Ne zavrzite ostankov hrane

Imate še čisto malo surovega mesa, zelenjave, juhe ali česa drugega? Vse skupaj lahko združite in naredite
okusno enolončnico, dodate še malo zelišč, začimb in kosilo je pripravljeno.

4.   Star kruh

Ptice v parku bodo izredno vesele drobtinic. Vi pa še bolj, če drobtin za ocvrto meso ne boste rabili kupiti.
Posušite kruh in ga zmeljite, tako bodo drobtine vedno pri roki.

5.   Pospravimo zelišča

V trgovini ali pri kmetu kupimo zelišča, a vseh naenkrat ne moramo porabiti. Poskrbimo za to, da jih
zamrznemo, preden bodo postala rjavkasta. Dodajo se lahko v zamrzovalnik z vodo, tako da naredite led
kocke – v takšni obliki so primerne za v juhe ali enolončnice.

6.   Skuhajte več kot en obrok naenkrat

Tako se porabi manj vode in energije (vaše in električne). Hrana, ki ste jo skuhali in je ostala, preprosto
zamrznite. Ko boste naslednjič lačni, jo le odtalite.

7.  Uporaba olja

Uporabite ga več kot le enkrat, vendar bodite pozorni, da olje ne bo postalo žarko. Če ga pravilno shranite,
ga lahko večkrat uporabite. Preberite tudi, kako so olja iztisnjena – tista zelo predelana niso najboljša
izbira.

8.   Zmrznjeno, skisano mleko

Ni ga potrebno piti, uporabite ga pri peki ali za kakšne druge recepte. Iz skisanega mleka pa si le pripravite
skuto. Mleko segrejete na 80 stopinj, ga daste na cedilo, sirotka odteče in ostane vam skuta.

9.   Ne zavrzite stebla pri zelenjavi

Prej ko odrežete steblo, prej se bodo začeli listi sušiti. Če do tega že pride, jih načrtno posušite na soncu
in jih zmeljite, dobili boste začimbe.

10. Kompost

Kompost je mati zmanjševanja bioloških odpadkov. Ostanke sadje in zelenjave odnesite na kup, kjer bo
hrana zgnila in se pomešala. Nato ga uporabite, če se odločite preizkusiti se v vrtnarjenju, sicer pa ga
komu podarite.
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KORISTNE IDEJE KAKO UPORABITI OSTANKE HRANE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ostanke zelenjave, ki jih obrežete pri kuhanju, lahko uporabite kot sestavine za zelenjavno jušno
osnovo.
Iz praktično vsakršnega sadja lahko pripravite preprosto marmelado in na ta način porabite ostanke
sadja ali pa sadje, ki bi ga sicer morali zavreči.
Iz piščančjih kosti lahko skuhate dobro piščančjo jušno osnovo, ki jo lahko zamrznete in uporabljate
po potrebi.
Če vam od kosila ostane kos ali dva kakršnega koli mesa, ga lahko naslednji dan narežete na manjše
kose in dodate zelenjavni enolončnici.
Zdrobljene piškote lahko uporabite za dno skutnih kolačev ali pa okrasitev sladolednih kup. Ali pa jih
drobno zmeljete, popražite na maslu in jih vmešate v kuhane testenine.
Ostanke torte skupaj s kremo nadrobite v skledo, vse skupaj pregnetite z rokami in če je masa preveč
suha, dodajte še maslo ali marmelado. Iz mase oblikujte kroglice in jih zamrznite.
Iz kuhanega krompirja lahko pripravite tolminske ali bovške čompe. Na krompirjeve polovice dodajte
skuto, prekrijte s sirom in zapecite v pečici.
Juho, ki ostane, zamrznite v posodici za ledene kocke in jo pozneje uporabite za začinjanje mesa.
Ostanke narezane salame, sira in ostalih drobnarij iz hladilnika uporabite tako, da skuhate polento,
nato jo enakomerno razmažite po manjšem pekaču ali jenski skledi, ki ste jo prej namazali z maščobo.
Nanjo razporedite ostanke razne salame, sira, kisle smetane, paradižnikove omake in specite v pečici.
Iz »ostankov« so nekoč pripravljali tudi pico.

Vir: http://www.dostop.si/Novica.aspx?ID=4774

Izdelki iz starih palet
Lesene palete, ki se nam kdaj po nepotrebnem
valjajo po kleteh in garažah, so več kot priročne za
reciklažo. Zato jih nikar ne pretvorimo v toplotno
energijo, pač pa iz njih ustvarimo kos pohištva ali
opreme, ki nam bo obogatila dom. Pri ustvarjanju
imamo na voljo več možnosti, vse pa je odvisno od
tega, s koliko paletami razpolagamo in kaj želimo
ustvariti. Če imamo na voljo več palet, potem
imamo seveda več možnosti.

Razvedrilo

Z nekaj idejami in nekoliko spretnosti lahko iz palet
ustvarimo klubsko mizico na koleščkih, jedilno
mizo za šest ljudi, pisalno mizo, ogrodje za posteljo
ali za kavč, ležalnik za na dvorišče, držalo za slike,
stojalo za cvetlice ipd.
Pri ustvarjanju si lahko pomagamo z barvami ter z
dodatki, kot so denimo kolesca ali steklo, s katerim
prekrijemo površino. Izvirno, uporabno in okolju
prijazno.
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Prestrezite deževnico in vodo od pranja
solate za zalivanje rastlin in vrta
Zakaj bi se sploh ubadali z zbiranjem deževnice,
če v hišo v vsakem trenutku priteče pitna voda iz
javnega vodovoda? Razlogov je več. Poraba pitne
vode v gospodinjstvih se povečuje. Po podatkih
Ministrstva za okolje in prostor vsak prebivalec
porabi približno 250 kubičnih metrov vode na leto
ali približno od 140 do 300 litrov na dan. Od tega
potrebuje le dva do tri litre za pitje in kuhanje,
drugo pa za osebno higieno, pranje, pomivanje in
zalivanje.
Za večino dnevnih potreb v gospodinjstvu bi
lahko vodo pridobivali tudi iz drugih virov. S tem
bi precej zmanjšali porabo pitne vode iz javnega
vodovodnega omrežja. Zelo dobra rešitev je lahko
uporaba deževnice. Najbolj preprosto jo je zbirati v
večjih posodah ali zbiralnikih. Deževnica je bogata
s hranljivimi snovmi in ne vsebuje klora.

Dobro delo naredimo že, če vsaj del deževnice,
ki priteče po žlebovih s strehe, ulovimo v
večje plastične ali kovinske posode. Ta je sicer
neprečiščena, v posodah se nabere tudi vsa
umazanija s strehe ter listje in vejice, ki jih dež z
nje spere, vendar je primerna za zalivanje zelenic,
cvetja in sadovnjakov ter pranje avtomobilov.
Lahko pa v žleb namestimo mrežico, ki bo večjo
umazanijo zadržala.
Dober način varčevanja z vodo je zalivanje rož v
hiši z vodo od pranja solate.

Še nekaj zanimivih
idej za recikliranje
Vsi imamo doma stare stvari, ki nam ne služijo več
in se jih kar ne znebimo. Ali je to zato, ker imamo
občutek, da bodo nekoč morda lahko prišle prav ali
pa se nam enostavno zdijo še čisto uporabne, vendar
ne v tem času. Morda pa imajo sentimentalno
vrednost in jih zato hranimo na podstrešju, kjer se
na njih nabira prah.

Včasih moramo samo malo pomisliti in pojavi se
veliko možnosti, kako uporabiti stare predmete
na nove kreativne načine. Ste kdaj pomislili, da
lahko stara lestev postane zanimiva knjižna polica?
Spodaj predstavljamo nekaj domiselnih idej.

Zložljivi stoli kot police
in obešalniki

Stara lestev kot knjižna polica
Gugalnica iz stare avtomobilske gume
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Papir: časopis, škatla, zvezek, papir
Steklo: steklenica za vino, kozarci za vino, kozarec, stekleni vrč, steklenica, steklena embalaža za parfum
Biološki odpadki: jajčna lupina, ostanek jabolka, trava, čajni filter, solata, olupek od banane, kavna usedlina
Plastika: sprej, tetrapaki, plastična vrečka, slamice, pločevinka, plastenka, konzerve, plastični kozarci (+ za plastični kozarec za kavo)
Mešani komunalni odpadki: cigaretni ogorek, kosti, plenice, zgoščenka, kaseta

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
PLASTIKA
BIOLOŠKI ODPADKI
STEKLO

Spodaj poišči odpadke, ki sodijo v ustrezen zabojnik
in jih pravilno poveži.

KATERI ODPADEK SODI V KATERI ZABOJNIK?

PAPIR
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RAD IMAM ZELENO.
ODLOŽIM V RUMENO.
Odpadno embalažo Tetra Pak® odloži v rumeni
zabojnik ali rumeno vrečo.
4 koraki pravilnega ravnanja z odpadno embalažo Tetra Pak:

• Stisnjena odpadna embalaža Tetra Pak zavzame do 20-krat manj prostora kot
embalaža, ki je ne zložimo!
• S pravilnim ločevanjem omogočimo reciklažo odpadne embalaže Tetra Pak. Iz nje
nastanejo novi izdelki iz papirja, kartona in plastike, kot so kartonska embalaža za
jajca, papirnate vrečke, papirnate brisače, toaletni papir, fascikli, lepenka in drugi.
• S pravilnim ločevanjem skrbimo za gozdove in ohranjamo naravo.
• V slovenskih vrtcih in šolah že devet let poteka projekt Eko-paket o pravilnem
ravnanju z odpadno embalažo Tetra Pak.
Več: www.eko-paket.si, www.ekosola.si.

•
Oskrba s pitno vodo
• Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
• Zbiranje in odvoz odpadkov
• Pogrebna služba
• Tržnica
• Upravljanje stanovanj in zgradb
• Izvedba in nadzor projektov
• Geodetske storitve
Splošno: info@komunala-brezice.si
Stanja števca na vodomeru: stanje.stevca@komunala-brezice.si
Reklamacije: reklamacije@komunala-brezice.si
Pogrebna služba: pogrebna@komunala-brezice.si
Komunalko: urednistvo@komunala-brezice.si
Upravljanje stanovanj in zgradb: stanovanja@komunala-brezice.si
Praznjenje greznic: info@komunala-brezice.si

Uradne ure na 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
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AVGUST NA TRŽNICI
8., 22. avgust, od 8.00 do 12.00 ure
- Domači pridelovalci, ponudniki domače obrti in unikatnih izdelkov
- Glasbeni nastopi
- Degustacija sezonskih jedi in napitkov
- Kosilo na tržnici
- Brezplačna izmenjava uporabnih stvari »Prinesi – odnesi«
29. avgust, od 8.00 do 12.00 ure
- Dan turističnih društev
- Domači pridelovalci, ponudniki domače obrti in unikatnih izdelkov,
- Kosilo na tržnici
- Degustacija sezonskih jedi in napitkov
- Brezplačna izmenjava uporabnih stvari »Prinesi – odnesi«

KUPUJTE SVEŽE....PODPIRAJTE LOKALNO!
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