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December. Mnogim najlepši mesec v letu. Vonj po snegu, 
božičnem čaju, cimetu, barve tisočerih pisanih lučk. Toplina 
prijaznih pozdravov mimoidočih. Vsi v pričakovanju, kaj nam 
bo prineslo prihajajoče leto.

Leto 2015 je prineslo veliko dobrega – toplih in odprtih ljudi, 
novih poznanstev in obilo izjemnih projektov. Projektov, na 
katere sem ponosna. Projektov, ki dodajajo korak na poti pri 
varovanju naše dragocene narave, naših biserov, ki jih vse 
preveč jemljemo za samoumevne -  čista voda, zrak in narava 
brez odpadkov. 

Posebej se me je dotaknilo dejstvo o količini hrane, ki jo zavrže 
povprečno gospodinjstvo. V Sloveniji namreč vsak posameznik 
povprečno zavrže 80 kilogramov hrane, kar predstavlja tretjino 
kupljene oziroma pripravljene hrane. Med zavrženo hrano se 
najpogosteje znajdejo kruh, sadje, zelenjava, mlečni izdelki in 
ostanki kupljene hrane.

Bližajoči se prazniki prinašajo s seboj druženje z družino in 
prijatelji ter polne mize raznovrstnih dobrot. Hrana in sam 
obred prehranjevanja igrata zelo pomembno vlogo v našem 
družabnem življenju. Ob praznikih se mize kar šibijo pod 
kulinaričnimi dosežki in pogostokrat se pozablja, da je manj 
včasih lahko tudi več. Naslednje jutro pa ... ostanki ene in 
druge jedi, polno piškotov in ostalih dobrot, za katere vemo, 
da jih bomo le s težavo pojedli, preden se pokvarijo in jih bomo 
verjetno zavrgli.

Zakaj ne bi bilo letos drugače? Zakaj ne bi za spremembo 
postregli z ravno pravo količino hrane? Zakaj ne bi namesto 
petih različnih jedi raje postregli z dvema? Zakaj ne bi stopili 
korak bliže k odgovornemu in preudarnemu ravnanju ter 
preprečili nastajanje zavržene in odpadne hrane? Poznalo se 
bo v naših koših, v naših denarnicah in pri našem počutju. Kako 
dober občutek je, ko se zaveš, 
da s hrano ravnaš preudarno 
in spoštljivo. Prav je, da tega 
naučimo tudi naše otroke.

Za konec vam želim prijetno 
branje praznične številke 
našega glasila, v katerem vam 
premierno predstavljamo tudi 
našo maskoto Komunalka.  

Želim vam radostne in mirne 
praznike, leto 2016 pa naj bo 
leto odgovornega ravnanja 
do vseh okoli vas in seveda do 
narave. 

Iz vsebine
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Uvodna beseda direktorja

Spoštovane občanke in občani,

pred vami je že četrta izdaja našega glasila 
Komunalko. Nanjo sem izredno ponosen. Pa ne 
le nanjo. Ponosen na zaposlene, ponosen na 
občino, ponosen na projekte, ponosen na dosežke, 
ponosen predvsem na vas, dragi uporabniki naših 
storitev. Rezultati, ki jih dosegamo, so izjemni in 
zanje ste v prvi vrsti zaslužni vi. 

Zadnji mesec v letu je po navadi čas, ko opravimo, 
vsak pri sebi, v podjetju, v družini pregled 
preteklega leta in si postavimo cilje za naprej. 
Novoletne zaobljube bi jim lahko rekli. Tako smo 
storili tudi mi v Komunali Brežice. Uspešno leto 
je za nami. V dokaz naj vam postrežem le z enim 
podatkom: konec letošnjega leta bomo imeli v 
Komunali Brežice že 85 % več ločeno zbranih 
odpadkov kot pred štirimi leti. Kar je pri tem 
najpomembnejše: na ta način ostajajo cene v 
občini Brežice enake, naše položnice pa so zaradi 
manjših količin mešanega komunalnega odpada 
nižje. Da o čistejšem okolju niti ne govorim. 

Ker smo v Komunali Brežice usmerjeni v prihodnost, 
bolj kot o preteklih dosežkih razmišljamo o 
prihodnjih projektih in planih. Postavljamo si 
novoletne zaobljube. Mi jo imamo. Smem našo 
predlagati še vam? Pijmo vodo iz pipe. K temu smo 
se že in se še bomo zaobljubili v našem podjetju.

Odločili smo se pristopiti k prebujanju zavesti o 
enem največjih biserov brežiške občine, in to je 
pitna voda. Naša voda je ena najboljših na svetu. 
Pridobivamo jo iz globin tudi do 200 metrov, to 
so  prodnate kamnine, prekrite z debelimi plastmi 
gline, ki poskrbijo, da je voda zaščitena pred vplivi 
okolja in tako ena najbolj neokrnjenih pitnih voda 
na svetu. Še več – 1000 litrov tega bisera doma, 
ko si ga natočimo iz pipe, stane toliko kot ena 
plastenka ustekleničene vode. In to ob dejstvu, da 
je tista voda manj kakovostna, kemično obdelana 
in je v plastični embalaži, ki dodaja svoje vplive. 
Torej, če pijemo vodo iz pipe, ustvarjamo manj 
plastične embalaže, privarčujemo na nafti in 
na pitni vodi, saj se po podatkih za izdelavo ene 
plastenke ustekleničene vode porabi četrt litra 
nafte in tri litre pitne vode.

Mislim, da so to zadostni razlogi, da se pustimo 
odžejati vodi iz pipe, tisto ustekleničeno pa pijmo 
čim manjkrat. 4-članska družina lahko samo 
s tem, da pije vodo iz pipe, namesto da kupuje 
ustekleničeno vodo, živi bolj zdravo, varuje okolje 
in privarčuje tudi do 2000 evrov letno. Pa si 
zaobljubimo še, da bomo v prihajajočem letu nekaj 
privarčevali. Dve muhi na en mah, čistejše okolje, 
bolj zdravo telo in seveda boljše počutje.

Projektu »Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe« 
smo v Komunali Brežice predani že nekaj časa. 
Da bi projekt res zaživel, smo se pri ozaveščanju 
povezali z lokalnimi podjetji in organizacijami, ki 
so naš partner v projektu.

Se nam boste pridružili tudi vi? Na ta način bodo 
vaši prazniki bolj zdravi, voda iz pipe pa je lahko 
tudi odlično čistilno sredstvo za vaše telo po tem, 
ko bodo prazniki in praznične dobrote za nami. 

Cenjene občanke, spoštovani občani,

dovolite mi, da vam zaželim lepe praznike, polne 
ljubezni, družinske sreče in srčnosti. Preživite jih 
v družbi tistih, ki vam največ pomenijo in veselite 
se vsega, kar vas v letu 2016 čaka. Naj bo uspešno, 
polno izzivov, zadovoljivo in zdravo. Srečno 2016.

Aleksander Zupančič, direktor



4           O delu komunale

Dogodki v letu 2015|
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januar

februar

junij

julij

JANUAR – JUNIJ:
V okviru Ekološkega 
projekta »OHRANIMO 
ČISTO OKOLJE« smo 
s programi v vrtcih in 
osnovnih šolah otroke 
in mladino ozaveščali 
na področju znanja 
iz ekologije. V okviru 
projekta smo sodelovali 
z vsemi šolami in vrtci v 
naši občini. Projekt smo 
zaključili z Eko kvizom za 
6. in 7. razrede osnovnih 
šol.

FEBRUAR:
V sklopu svetovnega dne voda 
smo razpisali nagradni natečaj 
»Mokrišča v občini Brežice«, na 
katerem so lahko avtorji sodelovali 
z različnimi deli. Prispela dela so 
bila razstavljena v sklopu delavnic 
za otroke in mladino ob svetovnem 
dnevu voda, v Mladinskem centru 
Brežice.

MAREC
Čistilna akcija ob svetovnem dnevu voda, kjer smo naravo razbremenili kar 2 ton smeti.

Širši javnosti smo predstavili naše delo na novinarski konferenci, ki je potekala 26. 3. 2015.

V sklopu strokovnega posveta KOGRA 2015 na sejmu v Gornji Radgoni sta župan občine 
Brežice Ivan Molan in direktor Komunale Brežice d. o. o. Aleksander Zupančič predstavila 
podjetje Komunala kot primer dobre prakse.

APRIL – OKTOBER
V sodelovanju z društvom Regrat smo od meseca aprila pa vse tja 
do konca oktobra izvajali aktivnosti za oživitev brežiške tržnice. 
Tako so se na tržnici zvrstili raznorazni tematsko obarvani dnevi, 
manjkal pa ni tudi kotiček za najmlajše. V poletnih mesecih pa 
smo obiskovalcem ponujali tudi »Kosilo na tržnici«.

APRIL
Prvega aprila smo praznovali tretjo obletnico izvajanja 
gospodarskih javnih služb v občini Brežice.

V sodelovanju s študenti Biotehniške fakultete iz Ljubljane smo 
pristopili k projektu »Proti antibiotikom odporne in patogene 
bakterije v vodi pred, v/na in za čistilno napravo Brežice«.

JUNIJ
Pridobili smo nepovratna 
sredstva iz naslova javnega 
razpisa Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije za izvedbo 
programa »Zdrava komunala«, 
s katerim želimo ozavestiti 
zaposlene o pomenu ohranjanja 
zdravja na osebnem in poklicnem 
področju.

JUNIJ – DECEMBER
Pričeli smo z uspešnim projektom »Prinesi 
– odnesi«. Z akcijo brezplačne izmenjave 
uporabnih stvari spodbujamo 
ponovno uporabo in ozaveščamo 
občane o premišljenih 
nakupovalnih navadah. 

marec

JUNIJ
V mesecu juniju je Komunala 
Brežice pridobila certifikat 
Učeča se organizacija. S tem 
smo se zavezali, da bomo 
še naprej mlade motivirali, 
mentorirali in spodbujali k 
inovativnem razmišljanju in 
ambicioznem delu.

maj

april

MAJ
V sklopu svetovnega dne Zemlje 
smo organizirali dan odprtih vrat 
z vodenimi ogledi na treh lokacijah 
– CČN Brežice (Centralna čistilna 
naprava), pokopališče Brežice in 
ZRC Boršt. Za najmlajše pa smo 
skupaj z društvom Regrat pripravili 
poučno delavnico sajenja začimb 
in zelišč na skupnostnih eko 
vrtovih v Brežicah.
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julij

avgust

oktober

november

MAREC
Čistilna akcija ob svetovnem dnevu voda, kjer smo naravo razbremenili kar 2 ton smeti.

Širši javnosti smo predstavili naše delo na novinarski konferenci, ki je potekala 26. 3. 2015.

V sklopu strokovnega posveta KOGRA 2015 na sejmu v Gornji Radgoni sta župan občine 
Brežice Ivan Molan in direktor Komunale Brežice d. o. o. Aleksander Zupančič predstavila 
podjetje Komunala kot primer dobre prakse.

APRIL – OKTOBER
V sodelovanju z društvom Regrat smo od meseca aprila pa vse tja 
do konca oktobra izvajali aktivnosti za oživitev brežiške tržnice. 
Tako so se na tržnici zvrstili raznorazni tematsko obarvani dnevi, 
manjkal pa ni tudi kotiček za najmlajše. V poletnih mesecih pa 
smo obiskovalcem ponujali tudi »Kosilo na tržnici«.

APRIL
Prvega aprila smo praznovali tretjo obletnico izvajanja 
gospodarskih javnih služb v občini Brežice.

V sodelovanju s študenti Biotehniške fakultete iz Ljubljane smo 
pristopili k projektu »Proti antibiotikom odporne in patogene 
bakterije v vodi pred, v/na in za čistilno napravo Brežice«.

OKTOBER
Na novinarski konferenci, ki je potekala 15. oktobra, smo predstavili 
naše aktualne projekte, s katerimi ozaveščamo ljudi o pravilnem 
ločevanju odpadkov, ohranjanju okolja in varovanju narave. 

Podjetja smo povabili, da pristopijo k našem najaktualnejšem projektu 
»Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe« in na ta način spodbujajo pitje 
vode iz pipe. Izdali smo tudi brošuro, s katero želimo približati kulturo 
pitja vode iz pipe širši javnosti.

Tudi letos smo se udeležili Podjetno-obrtnega in kmetijskega sejma 
POK Brežice. Glavna tema naše udeležbe je bila Inovativna komunala, 
kjer smo predstavili naše projekte za ozaveščanje. Izvedli smo tudi 
anketo o zadovoljstvu uporabnikov z našimi storitvami.

Zavedamo se, da je eden izmed glavnih izzivov prihodnosti problematika 
zavržene hrane, zato smo izdali brošuro »Hrana sodi na krožnik, ne v 
smeti«, z različnimi nasveti za manj zavržene hrane in recepti. 

NOVEMBER
V kategoriji majhnih podjetij smo 
prejeli priznanje za družbeno 
odgovorno podjetje Horus 2015 
– Slovenska nagrada za družbeno 
odgovornost.

Na stojnici pred Občino Brežice smo 
26. 11. 2015 v sklopu  evropskega 
tedna zmanjševanja odpadkov 
prikazali koliko naravnih virov dnevno 
porabi povprečen Evropejec. 

DECEMBER
V soboto, 5. 12. 2015, smo skupaj z društvom Regrat 
organizirali Miklavžev sejem na tržnici Brežice. Otroke je 
obiskal Miklavž.

Z okraski iz recikliranega materiala, ki so jih izdelali otroci 
iz osnovnih šol in vrtcev v občini Brežice, smo okrasili 
novoletno smrečico v prenovljenem občinskem parku.

V sodelovanju z Vrtcem Mavrica Brežice in Osnovno šolo 
Brežice smo izdali Eko uganke, ki so jih prejeli otroci v 
vrtcih v občini Brežice.

september
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Kdor ločuje, privarčuje!

V Komunali Brežice dolgujemo posebno zahvalo občanom občine Brežice, ki skrbno ločujete odpadke, 
saj ste nam s tem v letu 2014 pomagali privarčevati 231.000 eur. Po vaši zaslugi štiričlanska družina 
plača približno 3,2 eur manj vsak mesec, kot bi sicer, če ne bi toliko ločevali.

Na kakšen način vam je to uspelo?

Iz mešanih v ločene odpadke

Če odložite odpadek na ekološki otok ali 
v rumeno vrečo, je strošek odlaganja in 

obdelave mešanih odpadkov:

Če ne ločujemo, plačamo za odlaganje 
in obdelavo mešanih odpadkov v zelenih 

hišnih posodah:

106 eur/tono 0 eur/tono

V letu 2011
5.731 ton mešanega odpada

V letu 2014
Samo 3.545 ton mešanega 

odpada

RAZLIKA
OD 2011 DO 2014

2.186 ton 
več odpadkov, ki smo jih odložili na ekološke 

otoke namesto v zeleno hišno posodoTAKO SMO SKUPAJ PRIVARČEVALI
231.716 eur (2.186 ton x 106 eur) oziroma

3,2 EUR na mesec/4 članska družina

Ker si želimo v prihodnje narediti še več za okolje in nižje cene na položnicah vabimo tudi ostale, ki še ne 
ločujete, da se nam pridružite pri pravilnem ločevanju odpadkov, saj s tem:

•	 zmanjšujemo	količino	odloženih	odpadkov,
•	 varujemo	okolje,
•	 pripomoremo	k	manjši	porabi	naravnih	virov	in	količine	energije,
•	 pripomoremo	k	zmanjšanju	onesnaževanja	okolja	(količine	toplogrednih	plinov	...),
•	 pripomoremo	k	nižjim	stroškom	ravnanja	z	odpadki	in	nižjim	stroškom	na	položnicah	za	komunalne	 
 storitve.

Delež stroškov na položnici, ki jih plačamo 
CEROD-u Novo mesto za odlaganje in 
obdelavo mešanih odpadkov. 
Več kot ločujemo, manjši je ta delež in 
znesek na naši položnici!
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Komunala Brežice je prejela 
priznanje HORUS 2015 
– Slovenska nagrada za 
družbeno odgovornost, pod 
pokroviteljstvom predsednika 
RS Boruta Pahorja, ki se 
podeljuje najbolj družbeno 
odgovornim podjetjem v 
Sloveniji. Komunala Brežice, 
ki posluje šele četrto leto, je 
v slovenskem merilu dosegla 
izjemno tretje mesto med 
majhnimi podjetji po merilu 
družbeno odgovornega 
poslovanja, kar je glede na 
kratek čas poslovanja res 
izjemen dosežek.

Družbena odgovornost je ena 
izmed glavnih vrednot našega 
podjetja. Odgovornosti do 
družbe za svoja dejanja se v 
podjetju zavedamo na vseh 
področjih delovanja: v odnosu 
do okolja, svojih uporabnikov, 
svojih zaposlenih, lastnikov 
in poslovnih partnerjev ter pri 
izvajanju svojih storitev.

S skrbjo za ozaveščene 
uporabnike znižujemo stroške 
na vaših položnicah 

Vseskozi si prizadevamo za 
izgradnjo dobrih medsebojnih 
odnosov z uporabniki, s ciljem 
zadovoljnega uporabnika. Z 
inovativnim in učinkovitim 

pristopom ozaveščanja 
uporabnikov ter dodatnim 
odvozom odpadne embalaže 
od doma smo v samo treh letih 
dosegli, da se več kot 2000 ton 
odpadkov, ki so se prej odlagali 
v zelenih hišnih posodah, sedaj 
zbere ločeno v rumenih vrečah 
oziroma na ekoloških otokih. 

Samo s pravilnim ločevanjem 
na letni ravni uporabniki 
privarčujemo najmanj 
230.000 evrov. To predstavlja 
neposredni prihranek občanov 
občine Brežice, saj imajo zato 
neposredno nižje položnice 
na postavkah obdelava in 
odlaganje mešanih komunalnih 
odpadkov. Za 4-člansko družino 
to pomeni vsak mesec približno 
3,2 evra manj na položnici. 
Tako 4-članska družina na leto 
dejansko prihrani znesek ene 
mesečne položnice.

Skrbimo za srčne in zadovoljne 
zaposlene

Poslovna uspešnost podjetja 
temelji na motiviranih, lojalnih 
in zadovoljnih zaposlenih. 
Izkazana skrb vodstva do 
vseh zaposlenih pa se odraža 
na različnih nivojih. Dokaz 
so nekateri projekti, katere 
so samoiniciativno izvedli 
naši zaposleni, požrtvovalno 
delo v času begunske krize in 

množična udeležba zaposlenih 
na prostovoljni čistilni akciji. 

Varuhi narave in okolja

V podjetju se zavedamo 
ranljivosti okolja in minljivosti 
naravnih dragocenosti, zato 
spodbujamo zaposlene, 
poslovne partnerje, občane 
in najmlajše k smotrni porabi 
naravnih virov in zanesljivemu 
ločevanju odpadkov. V ta namen 
izvedemo preko 30 projektov za 
ozaveščanje na leto. Večji med 
njimi so projekt »Zdravo – bolj 
zdravo – voda iz pipe«, projekt 
brezplačne menjave uporabnih 
stvari »Prinesi – odnesi«, projekt 
za manj zavržene hrane »Hrana 
sodi na krožnik, ne v smeti!«, 
aktivnosti za oživitev tržnice 
v Brežicah, ekološki projekt 
»Ohranimo čisto okolje«.

Komunala Brežice prejela priznanje za 
družbeno odgovorno podjetje

DAMJAN KEBER S.P.,
TRDINOVA 1 ,
8250 BREŽICE.
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Dolgoročni cilj podjetja Komunala Brežice d. o. o. je 
postati komunala z največ ločeno zbranimi odpadki 
v Sloveniji, in sicer z namenom varovanja okolja 
in tudi zmanjšanja zneska na položnicah naših 
uporabnikov. Zato smo se odločili, da naseljem, 
ki v občini Brežice najbolj ločujejo odpadke, ob 
koncu vsakega leta podelimo priznanje Naj okolju 
prijazno naselje v občini Brežice. 

Naši komunalni delavci so vse od pričetka leta 
2015 spremljali vsebino prevzetih odpadkov 
po posameznih naseljih in v mesecu decembru 
glasovali za naselje, ki je v letošnjem letu najbolj 
ločevalo odpadke. Med 109-imi naselji v občini je 
zmagalo naselje Artiče, drugo mesto je zasedlo 
naselje Cirnik, na tretjem mestu pa je naselje 
Perišče.

Predstavitev naselja Artiče

Nedaleč stran od Brežic se dviguje majhen, a 
zelo simpatičen hribček. To so Artiče, ki ležijo na 
nadmorski višini 217 metrov, znane predvsem po 
sadjarstvu, kulturi in delovnih ter prijaznih ljudeh.

 
Ime Artiče spominja na rt, rtič, ki je nekoč davno 
segal v Panonsko morje.

 
V Artičah najdemo farno cerkev Sv. Duha, pokopa-
lišče, župnišče, osnovno šolo z vrtcem in športnim 
igriščem, Prosvetni dom, pošto, trgovino s kava 
barom. Posebna zanimivost pa je zaščitena 200 let 
stara Banova domačija, izjemen primer kulturne 
dediščine, vreden obiska in ogleda.

Artiče slovijo predvsem po sadjarstvu in kulturi. 

•	 SADJARSTVO 
Sega že v čas pred 2. svetovno vojno, ko so 

ljudje imeli prve drevesnice in zadružne 
sušilnice. Takrat so se ponašali s slivarstvom. 
Vsako leto se v kraju odvijajo sadjarski dnevi, 
ki se jih udeležijo ne le domači sadjarji, 
temveč tudi strokovnjaki širom po Sloveniji. 
Sadjarstvo v teh krajih ni le hobi, temveč 
mnogim prebivalcem predstavlja edini vir 
zaslužka.

 
•	 KULTURA
Artiče so v ožji in širši okolici znane po svojem 
kulturnem utripu. Že od leta 1967 v kraju 
uspešno deluje folklorna skupina. Kulturno 
umetniško društvo Oton Župančič, ki je v 
letu 2011 praznovalo 80. obletnico svojega 
delovanja, je znano ne le v Sloveniji, ampak 
tudi v tujini. Ambasadorji kulture pa so tudi 
tamburaši, ki žanjejo uspehe tako doma kot 
v tujini. Na številnih prireditvah pa redno 
sodelujejo tudi skupina ljudskih godcev, 

mešani pevski zbor in dramske sekcije. 
Artiče zaživijo predvsem ob tradicionalnih 
prireditvah, kot so: sadjarski dnevi, mednarodni 
folklorni festival SLO FOLK, nastopi tamburaškega 
orkestra KUD OŽ Artiče, Artiški dnevi, blagoslov 
konj, pohod po sadjarski poti, prikaz življenja na 
kmetiji nekoč (na Banovi domačiji), razne šolske 
prireditve in razni koncerti.

Življenje v Artičah je dokaj živahno, saj ga 
močno zaznamuje aktivno društveno življenje. 
Krajani skupaj s turističnim društvom skrbijo za 

          O delu komunale

Artiče so Naj okolju prijazno naselje 
v občini Brežice v letu 2015

Foto: arhiv KS Artiče

Foto: arhiv KS Artiče
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urejenost kraja, ki spada med lepše urejene vasi v 
občini Brežice, kar dokazujejo številna priznanja. 
K urejenosti vasi pa nedvomno sodijo tudi 
čistilne akcije in aktivnosti za pravilno ločevanje 
odpadkov, kjer so se v letošnjem letu Artičani 
izkazali najbolje.

Vsem krajanom Artič čestitamo in želimo, da 
bi postali zgled prebivalcem ostalih naselij, ki 
se boste za naslov Naj okolju prijazno naselje v 
občini Brežice potegovali v letu 2016.

Za urejenost kraja skrbijo že najmlajši.

V podjetju Komunala Brežice se 
zavedamo, da je eden izmed glavnih 
izzivov prihodnosti problematika 
zavržene hrane. V Sloveniji vsak 
posameznik na leto zavrže najmanj 
80 kilogramov hrane, kar je tretjina 
kupljene oziroma pripravljene 
hrane. Vrednost zavržene hrane na 
letni ravni znaša med 200 in 500 eur 
na gospodinjstvo. 

Cilj projekta »Hrana sodi na krožnik, 
ne v smeti!« je zmanjšati in preprečiti 
nastajanje zavržene in odpadne hrane 
v občini Brežice tako v gospodinjstvih 
kot v vzgojno-izobraževalnih 
institucijah in gostinskih obratih.  

Za namen ozaveščanja v sklopu 
projekta »Hrana sodi na krožnik, ne v 
smeti« smo izdali zloženko.  

Projekt »Hrana sodi 
na krožnik, ne v smeti!«

Slana pita iz novoletnih ostankov

Za testo:
- 175 gramov moke
- 75 gramov masla
- sol
- nekaj žlic vode

Za nadev: 
- lonček kisle smetane 
- pest belega sira
- pest ricotte
- jajce
- sol
- poper
- ščep muškatnega oreščka
- čebula
- narezano meso od pečenke
- poljubna zelenjava (recimo cvetača, brokoli, ohrovt ali kaj   
 drugega, kar ste imeli za prilogo k mesu)

POSTOPEK
Moko presejte, posolite in počasi vgnetite na koščke narezano 
maslo. Po potrebi dodajte nekaj žličk vode. Gnetite, dokler ne 
dobite voljnega testa, ki ga za pol ure pustite v hladilniku.

Čebulo narežite na kolobarje in jo na olju popražite. Zmešajte 
kislo smetano (lahko dodate tudi jogurt), zdrobljen sir, riccotto in 
vmešajte jajce, posolite, popoprajte, začinite s ščepom muškatnega 
oreščka. Ko se čebula ohladi, jo vmešajte v zmes.

Testo razvaljajte na velikost pekača za pite. Dno preluknjajte z 
vilicami in ga za nekaj minut postavite v pečico, ogreto na 175 
stopinj Celzija. Nato po testu prelijte kremasto osnovo, ki jo 
obložite z mesom in zelenjavo. Pecite dobrih 15 minut na 175 
stopinj Celzija. Postrežete lahko toplo s solato za večerjo ali lahko 
kosilo, pa tudi hladno za zajtrk.

vir: www.siol.net
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V okviru ekološkega projekta »Ohranimo 
čisto okolje«, s katerim smo začeli v šolskem 
letu 2014/2015, se trudimo za ozaveščenost 
najmlajših. V lanskem šolskem letu smo obiskali 
kar 9 osnovnih šol in 55 razredov, skupaj preko 
1.000 otrok in mladine iz občine Brežice. Projekt 
se je zaključil z eko kvizom v pričetku junija, na 
katerem so sodelovali 6. in 7. razredi osnovnih šol 
iz občine Brežice.

Oba zmagovalna razreda (6. in 7. razred) sta bila 
iz OŠ Globoko.  

Z novim šolskim letom smo ponovno pričeli z 
ekološkim projektom. Vrtci in osnovne šole so 
vključili ekološki projekt v letni učni načrt.

Do sedaj smo obiskali OŠ Artiče, Pišece in Globoko, 
kjer smo učencem predstavili naša komunalna 
vozila in izvedli predavanje ter delavnice na 
določene teme iz odpadkov. Do konca šolskega 
leta bomo obiskali tudi druge šole in vrtce in jih 
seznanili s temami, kot so odpadki, pitna voda in 
zavržena hrana. Ob zaključku ekološkega projekta 

»Ohranimo čisto okolje« 
bomo zopet organizirali 
tekmovanje v eko kvizu za 
6. in 7. razrede osnovnih 
šol. Zmagovalna razreda 
bosta za svoj trud in znanje, 
ki ga bosta pokazala o 
minljivosti naravnih virov, 
nagrajena. 

Rezultati projekta so več kot uspešni. Na podlagi 
prejetih predlogov ekološki projekt nadgrajujemo 
z novimi sklopi za ozaveščanje in z razširjenim 
programom.

Ekološki projekt
»Ohranimo čisto okolje« 

V Komunali Brežice si vseskozi prizadevamo, da bi 
bili naši najmlajši bodoči odgovorni varuhi narave, 
zato zanje izvajamo veliko projektov z namenom 
ozaveščanja o pomenu ohranjanja narave in 
varovanja okolja. Zato smo se v podjetju odločili, 
da izdamo eko uganke, ki bodo prav gotovo še 
dodatno prispevale k zavedanju otrok o minljivosti 
naravnih virov in pomembnosti varovanja le-teh. 
Pri tem smo k sodelovanju povabili zaposlene iz 
Vrtca Mavrica, ki so prispevali besedilo ugank, in 
otroke iz Osnovne šole Brežice, ki so za posamezne 
uganke prispevali slikovni material.

Eko uganke pa ne bi ugledale luči sveta brez 
pomoči pomočnice ravnateljice iz Vrtca Mavrica 
Brežice Nataše Kostrevc, ki je poskrbela za to, da 
imamo zbrano vsebino eko ugank, in zaposlenih iz 
vrtca Mavrica, ki so prispevali besedila. 

Izid eko ugank 
za najmlajše Profesorica likovne pedagogike Mojca Barbič in 

učiteljice četrtih in petih razredov Osnovne šole 
Brežice so poskrbele, da so uganke dobile slikovno 
podobo, otroci iz Osnovne šole Brežice pa so 
prispevali odlična slikovna dela. 

Hvala vsem.
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V pričetku meseca aprila 2015 smo objavili javni 
poziv društvom k sodelovanju pri aktivnostih za 
oživitev tržnice. V sodelovanju z društvom Regrat 
smo od meseca aprila letos izvajali aktivnosti za 
oživitev brežiške tržnice. Prireditve Dan na tržnici 
so potekale večkrat mesečno, in sicer so lahko 
obiskovalci okušali jedi in napitke iz sezonske 
ponudbe lokalnih pridelkov in izdelkov, ki se 
prodajajo na stojnicah (bezeg, čemaž, koprive, 
borovnice, češnje itd.) ter se seznanili z recepti za 
njihovo pripravo. 

Poudarek je na osveščanju pomena tržnice, 
samooskrbe in na lokalno pridelani hrani.

Pestro kulinarično ponudbo na tržnici pa dodobra 
začinijo tudi dodatne aktivnosti v sklopu dneva na 
tržnici. To so stojnice, kjer lahko obiskovalci kupijo 
izdelke domače obrti, privoščijo si lahko kosilo 

na tržnici ob prijetnih zvokih učencev Glasbene 
šole Brežice, najmlajši pa lahko zavijejo v otroški 
kotiček, kjer je vselej poskrbljeno za dobro in 
poučno zabavo.

V letu 2015 smo izvedli kar 19 tematskih dni na 
tržnici:

- Prvi dan na tržnici smo začinili s pridihom 
čemaža, ohrovta, mlade špinače in jabolka. 
Prikazali smo pripravo napitkov iz sezonske 
zelenjave, obiskovalci pa so jih lahko poskusili.

- Maja smo izvedli dva dneva na tržnici; prvi je 
bil v znamenju priprave zdravilnega sirupa iz 
smrekovih vršičkov, drugi pa bezgovega soka.

- V poletnih mesecih smo bili sadno obarvani. 
Na stojnicah je bilo moč videti unikaten nakit, 
rokodelske izdelke in naravno kozmetiko. 
Sladkali smo se z ledeno kavo in poizkušali 
lokalne kanapejčke, palačinke z domačimi 
marmeladami ter degustirali vino. Predstavili 
so se nam tudi lokalni čebelarji in sadjarji s 
svojimi izdelki.

V letu 2016 bomo z aktivnostmi za oživitev tržnice 
nadaljevali.

Aktivnosti za oživitev dogajanja 
na tržnici v Brežicah

V podjetju Komunala Brežice aktivno in uspešno 
nadaljujemo s projektom »Prinesi – odnesi«. Do 
sedaj smo v ponovno uporabo predali že več kot 
1.900 kosov uporabnih predmetov in s tem osrečili 
marsikatero družino, ki je v uporabo brezplačno 
prevzela povsem uporabne stvari, ki bi drugače 
končale na smetišču. 

V ponovno uporabo danih več kot 
1.900 uporabnih predmetov
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Kot inovativno in družbeno odgovorno podjetje se 
zavedamo problematike kopičenja in povečanja 
odpada iz naslova še uporabnih stvari ter se 
zavzemamo za krožno gospodarstvo. Tako smo v 
juniju pričeli z brezplačno izmenjavo uporabnih 
stvari »Prinesi – odnesi«. Uporabniki lahko vsako 
soboto na tržnici v Brežicah izmenjajo stvari, ki jih 
več ne potrebujejo, a so še uporabne, s stvarmi, ki 
so jih prinesli drugi. 

Med zavrženimi predmeti se pogosto znajdejo 
popolnoma uporabna kolesa, otroški vozički, 

otroški dodatki in oprema, igrače, knjige, oblačila, 
gospodinjski aparati in podobno. 

Projekt »Prinesi – odnesi« pomeni velik korak 
k ozaveščanju uporabnikov o pomenu ponovne 
uporabe stvari in k zmanjšanju količine kosovnih 
odpadkov v občini Brežice. Vse stvari lahko 
nekomu služijo še dolga leta, zato si na Komunali 
Brežice prizadevamo, da občani odvečne stvari 
prinesete na tržnico v Brežice na dan izmenjave 
rabljenih stvari in s tem pomagate sokrajanom in 
navsezadnje tudi okolju.

Z namenom pridobivanja 
povratnih informacij o 
zadovoljstvu uporabnikov z 
našimi storitvami smo oktobra 
izvedli anketo o zadovoljstvu 
občanov z izvajanjem storitev 
Komunale Brežice d. o. o. 
Skupno je bilo zbranih 377 
anket. 

Od skupno 377 izpolnjenih 
anket je kar 83 % anketirancev 
ocenilo izvajanje komunalnih 
storitev kot odlično ali zelo 
dobro, medtem ko sta na drugi 
strani samo 2 anketiranca 
izrazila nezadovoljstvo. 

Od skupno 355 anketirancev 
jih je naše delo na področju 
ravnanja z odpadki ocenilo kot 
odlično ali zelo dobro kar 83 %, 

medtem ko sta na drugi strani 
samo 2 anketiranca izrazila 
nezadovoljstvo z delom na tem 
področju. 

Z izvajanjem čiščenja in 
odvajanja komunalne odpadne 
in padavinske vode je od skupno 
366 izpolnjenih anket naše 
delo na tem področju odlično 
ali zelo dobro ocenilo kar 74 % 
anketirancev, medtem ko je na 
drugi strani samo 9 anketirancev 
nezadovoljnih z delom na tem 
področju. 

Od skupno 369 izpolnjenih anket 
je z oskrbo s pitno vodo kar 89 
% anketirancev odlično ali zelo 
zadovoljnih, samo 3 anketiranci 
so nezadovoljni z delom na tem 
področju. 

Od skupno 281 izpolnjenih 
anket  je z izvajanjem 
pogrebne dejavnosti kar 82 % 
anketirancev odlično ali zelo 
zadovoljnih, medtem ko so samo 
4 osebe nezadovoljne z delom 

Rezultati ankete o zadovoljstvu 
občanov z izvajanjem storitev Komunale 
Brežice zelo spodbudni



Avtor: Aleksander Zupančič
Ilustrator: Boštjan Bratanič December 2015



NEKAJ 
ZAZNAVAM...

NEKDO 
JE V STISKI!



JOJ! KAJ BO PA ZDAJ 
Z NAŠO BOŽIČNO VEČERJO?

JOŽE! TAKOJ POKLIČI 
KOMUNALO!

OH! 
VELIKA RAZPOKA  
GLAVNEGA VODA.

IZTEKA 3 L NA SEKUNDO.
3000 GOSPODINJSTEV 

JE BREZ VODE.
ZDAJ PA IMAMO 

VESEL BOŽIČ!

PA SAJ VEŠ,
KOMUNALNI 

BOŽIČ 
PAČ.

BOGDAN,
STA ŽE 
TUKAJ?

VIDIM, 
DA STA 
PRIŠLA 

PRIPRA-
VLJENA.

UFFF ... TO JE BILO 
PA BLIZU!

PAZI IVAN, 
ELEKTRIČNI 

KABEL!

ZASULO NAS BO!

EJ, DEČKI,
PRESTAR 

SEM 
ZA TO!

FANTA, ŠE ENO 
ODLIČNO 

OPRAVLJENO 
DELO.

VESEL BOŽIČ!

VESEL BOŽIČ IN
HVALA ZA POMOČ.

KONEC



           Pozdravljeni.
         Sem Komunalko. 
             Vedno pripravljen pomagati.
    V najkrajšem možnem času rešim vsako težavo 
in okvaro na vodovodnem ali kanalizacijskem omrežju.
                          Skrbim za čisto okolje.
                     Otroci in zavedni odrasli ste pri tem delu 
                                  moji največji zavezniki.

                                                      Na razpolago sem vam 
                                                   24 ur dnevno, vse dni v letu.
                   
                                                           Samo skupaj lahko ohranimo 
                                                                        to našo zemljo 
                                                                   za prihodnje rodove.
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na tem področju. 
Od skupno 342 izpolnjenih 
anket je z dogajanjem na tržnici 
kar 89 % anketirancev odlično 
ali zelo zadovoljnih, nobeden 
anketiranec pa ni nezadovoljen 
z delom na tem področju. 

Od skupno 355 izpolnjenih 
anket je kar 85 % anketirancev 
odlično ali zelo zadovoljnih z 
izpolnjevanjem pričakovanj 
Komunale Brežice, samo  3 
anketiranci so nezadovoljni z 
delom na tem področju. 

Od skupno 352 izpolnjenih anket 
je s prijaznostjo in komunikacijo 
zaposlenih na Komunali Brežice 
odlično ali zelo zadovoljnih kar 
92 % anketirancev, nihče od 
anketiranih ni bil nezadovoljen.

Komunala Brežice se vseskozi zavzema za 
ohranjanje okolja in čiste narave, med drugim 
tudi našega bisera – pitne vode. S projektom 
»Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe« želimo 
občane seznaniti o prednostih pitja vode iz 
pipe. Ker je voda v Sloveniji še vedno zelo čista, 
izkoristite tisto, ki priteče iz pipe v vašem domu 
ali službi. Glede na analize, izvedene s strani 
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje 
in hrano, zagotavljamo, da je naša pitna voda 
izredne kakovosti.  

Namen projekta je seznaniti splošno javnost o 
pomenu in prednostih pitja vode iz pipe. 

Glavni cilj projekta je ozavestiti ljudi o pomenu 
pitja vode iz pipe, in sicer o tem, da je voda iz 
pipe bolj zdrava, cenejša in da s tem, ko pijemo 
vodo iz pipe, skrbimo za manj odpadne plastične 
embalaže, s čimer skrbimo tudi za okolje.

S projektom smo prisotni v podjetjih in 
organizacijah ter v šolah v občini Brežice.  Za 
namen ozaveščanja v sklopu projekta »Zdravo – 
bolj zdravo – voda iz pipe« smo izdali zloženko, ki 
jo bodo prejeli zaposleni v partnerskih podjetjih, 
učenci v šolah. Prav tako jo bomo delili na sejmih 
in ostalih prireditvah.

Pomanjkanje pitne vode že ogroža človeštvo
Znano je, da se zaloge pitne vode po svetu krčijo 
in danes pitna voda predstavlja le še en odstotek 
celotne količine vode na svetu. Kar 18 odstotkov 
svetovnega prebivalstva nima dostopa do pitne 
vode.  Slovenija je z vodnimi viri izredno bogata 
država in se tako po količini kot tudi po kakovosti 
vode uvršča v sam evropski vrh. 

Pitna voda je vir življenjske energije
Vsa živa bitja potrebujejo za življenje vodo. 
Voda predstavlja 60–70 % telesne teže človeka. 
Za ohranitev zdravja in preprečitev kronične 
dehidracije je potrebno popiti od 1,5 do 3 litre 
vode na dan. 
Vseeno pa v današnjih časih pozabljamo na vodo, 
ki jo lahko dobimo kar doma. Premalo ljudi je 
ozaveščenih, da je pri nas voda iz pipe veliko bolj 
zdrava kot ustekleničena.

»Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe«
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Zakaj piti vodo iz pipe?
•	 Voda iz pipe je ves čas sveža in bogata s kisikom.
•	 Vsebuje minerale, ki so pomembni za normalno delovanje človeškega telesa, ne vsebuje pa 

dodatkov (aditivov, konzervansov, ekstraktov).
•	 Je ves čas nadzorovana v skladu z zakonodajo.
•	 Na voljo je v zadostnih količinah.
•	 Je ekološka, saj ne povzroča nobenih odpadkov iz naslova plastenk.
•	 Je cenovno veliko ugodnejša izbira, saj je do 1000 x cenejša od ustekleničene vode.
•	 Najbolj odžeja in je povsod dostopna.
•	 Ima veliko vlogo pri uravnavanju telesne temperature, preko krvi oskrbuje celice s hranili in 

kisikom, odplavlja odpadne snovi, varuje organe in vezivna tkiva.
•	 Blaži glavobole in blagodejno vpliva na počutje. 
•	 Pomaga pri uravnavanju telesne teže.
•	 Vpliva na boljše delovanje možganov in zbranost ter spodbuja pozitivno razmišljanje.
•	 Pozitivno vpliva na lepoto in duševnost, saj voda napenja kožo in skrbi za njeno gladkost.

Če si jo iz pipe nalijemo, več zdravja zaužijemo
•	 Voda iz pipe je bolj zdrava, sveža in kakovostnejša od ustekleničene, saj slednja pogosto vsebuje 

več bakterij in nečistoč od vode iz pipe. Prepotuje dolgo pot in pogostokrat mine dolgo časa, preden 
iz skladišča pride do nas.

•	 S pitjem vode iz pipe poskrbimo za manj odpadne plastične embalaže, saj ustekleničena voda v 
Sloveniji ustvari približno 200 milijonov pollitrskih plastenk letno, ki končajo na odpadu ali, še 
huje, v naravi!

•	 Je 1000 x cenejša od vode iz plastenke (1 m3 vode = 0,64 € brez DDV). Povprečno gospodinjstvo v Sloveniji 
lahko samo s pitjem vode iz pipe namesto ustekleničene vode privarčuje skoraj 2.000 eur na leto.

•	 S pitjem vode iz pipe privarčujemo v povprečju četrt litra nafte in tri litre čiste pitne vode na liter vode.
•	 Biološka razgradnja plastenke za vodo lahko traja tudi do tisoč let.
•	 Ustekleničena voda v plastenkah z oznakami                                     škodi vašemu zdravju, saj takšna 

plastenka vsebuje težke kovine, rakotvorne snovi, ki vplivajo na motnje delovanja hormonov, slabo 
počutje, glavobole in omotičnost.

1 3 6 7

          O delu komunale

Zgodba naše občanke Mirjane

Naša občanka Mirjana iz Dobove nam je napisala, kako vesela je, ker že vrsto let uživa ob pitju vode 
iz pipe in kako pozitiven vpliv ima slednja na njeno zdravje. 
Zahvalila se nam je za nasvete in obvestila, ki jih prebira v našem glasilu Komunalko, zraven pa je še 
dodala, da je po skoraj 25 letih resničnega uživanja od 1 do 2 litra vode dnevno živ dokaz, da je naša 
voda izjemno zdrava. 
Po akutnem vnetju ledvic se je odločila, da pije samo še vodo iz pipe, vnetje pa se ji od takrat ni več 
ponovilo. Tega je 25 let. 

Mirjani se za njej iskren prispevek najlepše zahvaljujemo!

rival-varovanje.si

Brezskrbni in varni tudi v 2016!
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 Ali ste vedeli, da s prijavo na elektronski račun pomagate pri ohranjanju cene komunalnih storitev?

Komunala Brežice d. o. o. že od 1. 1. 2015 omogoča prejemanje e-računov v vašo spletno banko. Prav 
tako pa omogočamo prejemanje položnic v pdf obliki na vaš elektronski naslov.

Razlika med e-računom in pdf položnico:

	 •	e-račun	prejmete	direktno	v	vašo	spletno	banko	(NLBklik,	eLON,	HypoNET	in	druge),	kjer	ga	nato	 
  plačate zgolj z enim klikom,

	 •	pdf	položnico	prejmete	v	 svoj	 e-poštni	predal.	Po	prejemu	položnice	 v	e-poštni	predal	 lahko	 le- 
  to plačate preko vaše spletne banke tako,  da v spletni banki izpolnite UPN plačilni nalog s podatki  
  s položnice. V kolikor uporabljate SEPA direktno bremenitev (trajni nalog), prejmete papirno  
  položnico v vednost, kaj vam je bilo zaračunano, in tudi to lahko prejmete v vaš e-poštni predal.

Za prejemanje e-računov ali pdf položnic v vaš e-poštni predal se lahko prijavite tako, da izpolnite 
soglasje o prejemanju e-računov, ki ga lahko najdete v nadaljevanju in na naši spletni strani (www.
komunala-brezice.si), v zavihku Obrazci in vloge.

Prejemanje računov za komunalne 
storitve v elektronski obliki

Aktualno
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Otroci skrbno ločujejo odpadke
 Kotiček »sajenje začimb in zelišč«

               

 

 
 

  
 

 

 
JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREŽICE d.o.o.  Matična številka: 6069185000.  Osnovni 
kapital 339.120,00 EUR. ID ŠT. ZA DDV: SI21101906. TRR: SI56 0237 3025 9670 191 - 
NLB d.d., SI56 3300 0000 5298 907 – HYPO bank d.d. in SI56 6000 0000 0253 144 - 

Hranilnica LON d.d. 

 

 

 

 

 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Tel.: 07/620-92-50 Fax: 07/620-92-80 
E-pošta: info@komunala-brezice.si 
www.komunala-brezice.si 

 
OB 4.2-2 
IZDAJA 3 

stran: 1/1 

SOGLASJE ZA PREJEMANJE, SPREMEMBO ALI UKINITEV STORITVE E-RAČUNOV 

 
A) VKLJUČITEV STORITVE B) SPREMEMBA STORITVE C) UKINITEV STORITVE 

 
VRSTA STORITVE: 

a) prejemanje E-Računa v spletno banko 

b) prejemanje računa na e-poštni naslov 

PRIIMEK IN IME:  

NASLOV:  

POŠTNA ŠTEILKA IN KRAJ:  

TELEFONSKA ŠTEVILKA:  

E-POŠTA:  

ODJEMNO MESTO:  

ŠIFRA POSLOVNEGA PARTNERJA:  

 

E-račune želimo prejemati v spletno banko: 

ŠTEVILKA TRR: SI56 _   _   _   _  -  _   _   _   _  - _   _   _   _ - _   _   _  

BIC KODA: 

 

Račune želimo prejemani na e-poštni naslov: 

E-POŠTA:  

 

IZJAVA 

S podpisom te izjave izjavljam, da sem seznanjen z vsemi določili Splošnih pogojev za izdajanje E-
računov in, da jih v celoti sprejemam. Seznanjen sem, da so Splošni pogoji za izdajanje E-računov 
sestavni del te izjave, objavljeni pa na spletnih straneh www.komunala-brezice.si 

 
 

Kraj in datum:          Podpis: 

 

Vsa vaša dodatna vprašanja in obvestila pošljite na naš e-poštni naslov: info@komunala-brezice.si 
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Poslovanje na
bančnem okencu

Poslovanje prek
spletne banke

Delavska hranilnica 50,54 EUR 48,14 EUR

Deželna banka Slovenije 114,58 EUR 78,58 EUR

Hranilnica Lon d.d. 121,26 EUR 87,54 EUR

NLB 219,38 EUR 113,18 EUR

SKB banka 227,16 EUR 114,60 EUR

Poštna banka Slovenije 145,08 EUR 103,32 EUR

Nova KBM d.d. 231,60 EUR 110,16 EUR

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 231,96 EUR 109,80 EUR

Banka Koper 221,86 EUR 108,46 EUR
Vir: povzeto po internetna stran ZPS, spletni primerjalnik, datum 19.10.2015 (primerjava 6 plačil z UPN nalogom, od tega dva brez OCR vrstice, 1 x direktna 
bremenitev, 1 x trajni nalog, 3 x dvig na BA druge banke, uporaba kartice z odloženim plačilom)

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana

PRIDITE, POSTREGLI VAM BOMO Z BREZPLAČNO KAVICO DOBRODOŠLICE IN 
ODGOVORILI NA VSA VAŠA VPRAŠANJA.

Delavska hranilnica d.d., Ljubljana, Podružnica Brežice, Cesta prvih borcev 9, od ponedeljka do petka, med 8:30 in 17:00 uro,
tel. 07 62 00 500-506, e-pošta: brezice@delavska-hranilnica.si, www.delavska-hranilnica.si

V OBDOBJU OD 20. 12. 2015 DO 20. 1. 2016 PA VAS OB ODPRTJU OSEBNEGA 
RAČUNA ZA REDNE PRILIVE ALI POSLOVNEGA RAČUNA V DELAVSKI HRANILNICI, 

PODRUŽNICI BREŽICE, ČAKA SLADKO PRESENEČENJE.

PLAČUJETE PREVEČ ZA BANČNE STORITVE?
DELAVSKA HRANILNICA JE NAJUGODNEJŠA in po raziskavi revije 
Alfa v septembru 2015 tudi NAJVARNEJŠA BANČNA USTANOVA.

NUDIMO VAM TUDI: •  Ureditev brezplačne menjave banke,

 •  Pridobitev limita ali kredita za poplačilo obveznosti na predhodni banki,

 •  Ugodne potrošniške in stanovanjske kredite, 

 •  Donosne oblike varčevanj,

 •  Vse druge bančne produkte ugodno in po vaši meri.

PBA - Oglas PLACUJETE PREVEC primerjava med bankami na letni bazi.indd   1 24.11.2015   13:04:33
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Že nekaj mesecev se občani občine Brežice 
srečujemo z migrantsko krizo, kar neposredno 
vpliva na okolje, za katerega se sicer vsi skupaj 
trudimo, da ostaja čisto in prijetno. Z velikim 
številom beguncev in migrantov je v Brežice prišel 
tudi izredno velik pritisk na komunalne storitve. 
Komunala Brežice se je vse od začetka zavedala, da 
je potrebno k problemu pristopiti hitro in delovati 
predvsem učinkovito in skrbno. Naše podjetje je s 
številnimi aktivnostmi vpeto v dogajanja, povezana 
z begunsko krizo. Po 15. 10. 2015 se je nenadoma 
povečal obseg zbranih mešanih komunalnih 
odpadkov v naši občini za več kot 100 %. Tako 
delavci Komunale, ki osem ur dnevno opravljamo 
storitve za naše občane, gospodarske družbe in 
javne zavode v občini Brežice, v popoldanskem 
in celo nočnem času dva - do trikrat odvažamo 
odpadke iz sprejemnih centrov za begunce, 
čistimo pogorišča, zamašeno kanalizacijo, 
praznimo greznice v zbirnih centrih, čistimo 
iztrebke na železniških tirih pri železniški postaji 
Dobova, gradimo vodovodna omrežja za oskrbo 
sprejemnih centrov s pitno vodo in zagotavljanje 
požarne varnosti, urejamo začasne umivalnice 
za begunce, poskrbimo za skladiščenje novih 
in uporabljenih odej na našem zbirnem centru. 
Veliko teh del opravimo izven rednega delovnega 
časa in marsikdaj še do poznih nočnih ur rešujemo 
situacije v okviru begunske krize. 

Samo v prvem tednu smo zaradi beguncev dodatno 
zbrali 105 ton komunalnih odpadkov, do konca 
oktobra že 180 ton, do konca novembra že preko 
300 ton zbranih odpadkov. Trenutno odvažamo 
odpadke iz sprejemnih centrov in železniškega 
terminala v Dobovi 2-krat dnevno  in vsak dan 
zberemo od 5 do 10 ton mešanih komunalnih 
odpadkov. 

Da smo zaščitili interese občanov občine 
Brežice, na Komunali Brežice že ves čas od 
začetka begunske krize vse odpadke povezane 
z begunci tehtamo in vodimo strogo ločeno. Vse 
te količine zaračunavamo direktno državi. Tako 
smo poskrbeli, da naši občani zaradi tega ne bodo 
imeli dodatnih stroškov.

Migrantska kriza prinesla 50 
ton več odpadkov vsak teden
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NAGRADNA IGRA
Odgovorite na zastavljeno vprašanje in sodelujte v nagradni igri! Izmed vseh, ki bodo pravilno odgovorili 
in pravočasno poslali svoj odgovor, bomo izžrebali 9 srečnežev, ki bodo prejeli koše za ločeno zbiranje 
smeti, primerne za gospodinjstva. Vaše odgovore pričakujemo do  vključno 10. 1. 2016. Veliko sreče!

NAGRADNO VPRAŠANJE
Kolikokrat cenejša je voda iz pipe v primerjavi z ustekleničeno vodo? (obkroži pravilni odgovor)

A) 100 x                  B) 5 x                              C) 1000 x

VAŠI PODATKI

Ime in priimek:____________________________________________

Naslov:__________________________________________________

Poštna številka in kraj:______________________________________

Telefonska številka:________________________________________

Elektronska pošta:_________________________________________

Podpis:__________________________________________________
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

Sodelovanje v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da organizator hrani podatke sodelujočega, jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja 
te nagradne igre, za analitične namene in za obveščanje. Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 in jih ne bo posredoval tretjim 
osebam. Žrebanje se bo izvedlo dne 28. 1. 2016 ob 12. uri v sejni sobi JP Komunala Brežice d. o. o. Organizator bo izžrebance obvestil po telefonu, najkasneje do 2. 2. 2016.  
Izžrebani nagrajenci bodo lahko prevzeli nagrado naslednji dan na ZRC Boršt, Račja vas 36, Cerklje ob Krki. Organizator lahko od nagrajenca zahteva, da se identificira z osebnim 
dokumentom.  Nagrada se zaradi nedosegljivosti izžrebanca lahko ne podeli.



TISK POŠTE NA DALJAVO

ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE

ENOSTAVNA PRIPRAVA E-RAČUNOV

                      

EL. IZMENJAVA POSLOVNIH DOKUMENTOV

VSE NA ENEM MESTU       

DOSTOPNO 24/7       

BREZ STROŠKOV 

VZDRŽEVANJA       

ENOSTAVEN PREHOD

ODKLIKNITE PAPIR
Poslujte ekološko in učinkovito – poslujte elektronsko

Za Webi storitve pokličite 080 2998. Več na www.epps.si | epps@posta.si

TISK POŠTE NA DALJAVO

ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE

ENOSTAVNA PRIPRAVA E-RAČUNOV

VSE NA ENEM MESTU       

DOSTOPNO 24/7       

BREZ STROŠKOV 

VZDRŽEVANJA       

ENOSTAVEN PREHOD

ODKLIKNITE  PAPIR
Poslujte ekološko in učinkovito – poslujte elektronsko

Za Webi storitve pokličite 01 513 80 11. Več na www.epps.si | epps@posta.si
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PE BREŽICE (nasproti Upravne enote)
Cesta prvih borcev 21,  T: 07 62 02 571
info@lon.si, www.lon.si

POTROŠNIŠKI KREDITI

PLAČILO PROVIZIJE POLOŽNIC

PODJETNIŠKI PAKET

• brezplačno vodenje računa 12 mesecev*, nato le 4,35 EUR
• brezplačna poslovna kartica Activa Maestro
• brezplačna pristopnina k elektronski banki Poslovni eLON
• vodenje elektronske banke Poslovni eLON le 1,35 EUR
• brezplačni interni elektronski nalogi
• brezplačni prilivi (eksterni in interni)
• eksterni elektronski nalogi le 0,36 EUR

IZKORISTITE NAJUGODNEJŠE POSLOVANJE ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE.

Odločite se za Hranilnico LON

Znižali smo fiksne obrestne mere 
in naredili potrošniške kredite še ugodnejše.

Izkoristite ugodnejši kredit 
in si za manj denarja privoščite več.

• BREZPLAČNO za vse upokojence*

• BREZPLAČNO za položnice 
Komunale Brežice

* Upokojenci morajo imeti srebrni paketni račun.

* Velja za nove komitente.

komunala_nov_15_Layout 1  30.11.2015  9:25  Page 1

Cenjene stranke obveščamo, da bo tudi v letu 2016 možno plačevati 
položnice komunalnih storitev v Hranilnici Lon Brežice brez provizije.
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V prenovljenem občinskem parku v centru Brežic stoji 
novoletna smreka z okraski iz recikliranega materiala. Vse 
okraske zanjo so na pobudo Komunale Brežice d. o. o. izdelali 
otroci iz vrtcev in osnovnih šol v občini Brežice.

Praznična podoba v občinskem parku je dokaz, da znajo naši 
najmlajši izdelati čudovite okraske, da za to niso potrebna 
velika finančna sredstva in da se lahko s tem ne nazadnje 
izognemo tudi nakupu novih materialov in izdelkov. Hkrati s 
tem otroke ozaveščamo o ponovni uporabi materialov. 

Eko okraski otroke in njihove starše že cel december vabijo v 
center Brežic, kjer si otroci s ponosom vedno znova ogledajo 
svoje delo.

Novoletno smreko v Brežicah okrasili otroci iz 
vrtcev in osnovnih šol v občini Brežice 

Aktualno
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(ODPADKI)

NAS JE VELIKO, RODIMO SE VSAK DAN,  
ČE NAS NE LOČUJEŠ, BO VES SVET BOLAN. 

(PITNA VODA)

V BREŽICAH JE TAK ZAKLAD, 
KI PRIDE DO VSEH NAŠIH VRAT. 

A NE VSTOPA SKOZI VRATA, 
SAJ JE ZANJ VODOVODNA CEV CESTA ZLATA. 

LE PIPO V HIŠI JI ODPRI IN TE VSAKIČ OBOGATI.

EKO UGANKE

Razvedrilo

NAREDI SI SAM
DIŠEČE RECIKLIRANJE
Stanovanje lahko prijetno odišavite, hkrati pa še reciklirate. Tu je nekaj nasvetov.

•	 Svoj najljubši parfum lahko po tem, ko izpraznite stekleničko, uporabite za odišavljenje omar ali predalov. 
Preprosto odprite stekleničko in jo postavite na mesto, kjer hranite obleke.

•	 Lupine pomaranče, s katero se sladkate, nikoli ne zavrzite, postavite jo na radiator ali na drugo toplo in 
suho mesto, kjer se bo sušila in hkrati oddajala prijeten vonj. Enako lahko storite z limonino lupino.

•	 Odslužen šopek cvetja posušite, odstrizite cvetove in jih uporabite 
za potpuri.

•	 Stare najlonske nogavice razrežite, napolnite z dišečimi čaji 
in začimbami in zvežite tako, da zelišča ne bodo padala ven. 
Uporabite kot osvežilec za prostore, kjer shranjujete oblačila. Z 
dodatkom sivke bo dišeča blazinica postala tudi odlična zaščita 
proti moljem.

COKOLADNI 
JELENCKI

Božična peka je pred nami. 
Novoletna prav tako. Da o pecivu, 
ki nam ga bodo prinesli prijatelji, 
sosedje, sorodniki, ne izgubljamo 
besed. Kaj torej narediti z vsemi 
ostanki peciva, piškotkov, ki se 
bodo že rahlo posušili ali se jih 
bomo naveličali, pa jih je vendarle 
škoda zavreči? Poleg tega pa se 
lahko znebimo še čokolade in 
ostalih sladkarij, ki so jih med 
prazniki prinesli vsi trije dobri 
možje.

Priprava: 
Ostanke peciva, piškotov, biskvita, muffinov v 
večji skledi zdrobimo z rokami, dodamo malo 
masla ter nekaj žlic mascarpone sirčka ter nutele. 
Priporočamo, da se dodaja počasi, da dosežemo 
ravno pravo konsistenco mase – mora biti dovolj 
trda, da se lahko lepo oblikuje.

Maso oblikujemo v enakomerno velike kroglice. Ko so le-te narejene, jih 
postavimo za nekaj ur na hladno. Ko kroglice počivajo v hladilniku, pripravimo 
debelejše palčke za ražnjiče in jih prerežemo na pol. Stopimo temno kuverturo 
(lahko tudi navadno čokolado) in si pripravimo stojalo, kamor bomo tortice na 
palčkah odlagali (najbolje se obnese stiropor). 

Vsako palčko nato najprej pomočimo v čokolado 
(pol centimetra) in jo zapičimo v kroglico. Kroglico 
pomočimo še v stopljeno čokolado in s palčko 
potolčemo po robu kozarca, da odvečna čokolada 
odteče. Nadenemo  še rogove iz prelomljenih 
prestic in bonbonček namesto noska. Narejene 
zapičimo v stiropor in pustimo na hladnem, da se 
čokolada strdi. 
Z jedilnimi barvami (lahko pa tudi s stopljeno belo čokolado) narišemo usta in oči 
in naš sladek jelenček je končan. 
Dober tek!

vir: www.itsrainingsugar.blogspot.si,       www.pravposebnamama.blogspot.si

‘

‘

vir: www.lisa.si 
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Novoletni okrasek si lahko z malo 
iznajdljivosti naredite sami

Olupki pomaranc in 
ostalih citrusov ne samo 
da dišijo, iz njih lahko 
ustvarimo tudi cudovito 

dekoracijo.
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Odbije polnoč in leto mine.
Podarja izkušnje, uspehe, spomine.

Odbije polnoč, poti so odprte,
za želje zaupne in nove načrte!

Želimo Vam posebno leto. Leto, polno radosti, sladkosti, zdravja, uspehov, pozitivnih izkušenj ter miru in veselja.  
Želimo Vam, da Vas v prihajajočem letu obkrožajo srčni in iskreni ljudje, ter 

da Vas navdih spremlja na vsakem koraku. 

SREČNO 2016!

Vaša Komunala Brežice

PRINESITE ALI ODNESITE 
UPORABNE STVARI BREZPLAČNO

KRAJ: TRŽNICA BREŽICE

KDAJ: VSAKO SOBOTO, OD 8.00 do 12.00 URE

KAJ LAHKO PRINESETE IN NAJDETE PRI NAS: VSE 
(oblačila, igrače, kolesa, knjige, slike, gospodinjske aparate, belo tehniko, pohištvo, itd.)

INFO: 051 658 454 (Nataša Žerjav)


