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Spremenimo
navade, ki
škodijo nam in
našemu okolju
Kaj ste najprej storili danes zjutraj, ko ste
se zbudili? Ste si skuhali kavo, umili obraz,
poščetkali zobe, se stuširali, pojedli zajtrk,
meditirali? Verjetno ste to naredili tudi včeraj
in predvčerajšnjim. Vse naše življenje je skupek
navad, ki gradijo lastnosti naše osebnosti.
Večina navad je za nas izjemno koristna, saj
bi brez njih zelo težko shajali. Občasno pa se
vzpostavijo tudi navade, ki so moteče oziroma
delujejo destruktivno na naša življenja ali na
okolico. Seveda pa navade niso nekaj, kar nam je
vnaprej dano in ostaja za vse čase enako, ampak
jih lahko tudi nadomestimo z novimi. Zavedati
se moramo, da stare navade ne moremo
spremeniti, saj vedno ostane del nas. Lahko pa
ustvarimo novo, ki bo nadomestila staro. Pri
tem moramo najprej sprejeti odločitev, ki naj
ima dobro racionalno razlago. Nato je ključno
ustvariti podporno okolje (če želimo shujšati,
doma ne hranimo čokolade, čipsa ipd.). Temu
pa sledijo ponovitve, ki morajo trajati daljše
časovno obdobje; dovolj dolgo, da ustvarimo
novo navado. Tako stara navada, ker nima
več ustreznega okolja, ne pride več do izraza.
A če bomo prišli v staro okolje, se bo stara
navada spet aktivirala. Tako npr. čeprav pridno
ločujemo, ko se prikaže priložnost, vržemo vse
odpadke v en zabojnik ali kljub zavedanju, da
odpadno olje v kanalizaciji onesnaži podtalnico,
odpadno olje zlijemo v odtok ali školjko. Okolje
je izredno pomembno, zato nekdo, ki želi nehati
piti alkohol, ne sme več zahajati v gostilne,
ampak naj gre npr. v gozd.
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Ena izmed mojih navad je tudi, da žalujočim
svojcem ob slovesu od pokojnika nesem paket
sveč. Od nekdaj se mi je sicer to zdelo nesmiselno,
saj se zavedam, da s svečami svojci ne bodo
pokrili stroškov pogreba. A ker sem bila tako
navajena, ker tako počno moji starši in stari starši,
je ta navada ostala.
Pred nekaj dnevi sem se pogovarjala z gospo, ki
je izgubila očeta. Potožila mi je, da ji je bilo zelo
težko zagotoviti prostor za sveče, ki jih je dobila
na pogrebu. Poleg tega jo polna soba sveč vedno
znova spomni na izgubo in spravi v jok. Zanjo bi
bilo veliko lažje, da bi sproti kupovala sveče, po
potrebi, ko bi šla na grob.
Zato sem se sama toliko bolj razveselila
možnosti, ki jo imamo na brežiškem pokopališču.
Sožalnica je edinstvena priložnost, da lahko na
dan pogreba svojcem na eleganten in diskreten
način prinesemo žalno voščilnico z denarjem, ki
bi ga sicer namenili nakupu sveč. S sožalnico je
ustvarjeno okolje za novo navado, ki bo koristila
svojcem umrlih in naravi.
Vabim vas, da ob zaključku leta »prevetrite«
svoje navade in jih pričnete v novem letu počasi
prepisovati z novimi, ki bodo koristile tako vam
kot tudi naravi. Naj bo uporaba sožalnice ena
izmed njih.
Petra Grajžl,
glavna urednica
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Zgodilo se je
v letu 2019
Februar

Januar
Na Sromljah smo začeli z geodetskimi
terenskimi meritvami in izdelavo geodetskega
načrta za pripravo projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo vodovoda.

Izvedba poskusnega napajanja
vodovoda Ribnica in tehnična priprava
za prevzem vodovoda v upravljanje
Dela so zajemala izvedbo prevezave na
vodovod Mokrice, vzpostavitev regulacije
tlaka za spodnji del Ribnice ter poskusno
napajanje vodohrana Gaj.

Marec
Projekt »Vključi modrost za
aktivno starost« izbran na
natečaju Pilotni projekti 2018
Zelo veseli smo, da je bil naš pilotni projekt
izbran na Javnem razpisu Piloti 2018, v katerem
skupaj s partnerjem – Javnim komunalnim
podjetjem, d. o. o., Slovenske Konjice – izvajamo
aktivnosti za zaposlene, starejše od 45 let.

April
Na brežiški čistilni akciji letos
več kot 500 prostovoljcev
Tokrat smo združili moči že šesto leto
zapored in tako obeležili svetovni dan voda
in naravo razbremenili odpadkov. Poleg
številnih »komunalk« in »komunalcev« smo
k sodelovanju privabili tudi pripadnice in
pripadnike Slovenske vojske, predstavnike
krajevnih skupnosti, ribiče in lovce. Z združenimi
močmi smo naravo razbremenili za nekaj manj
kot 13 ton odpadkov.
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Posavska komunalna podjetja s
projektom »Zeleno Posavje – za
naravo in zdravje« zaščitila več kot
tri milijarde litrov vode na planetu
Z okroglo mizo in tiskovno konferenco smo zelo
uspešno zaključili projekt »Zeleno Posavjeza naravo in zdravje«. Skupaj s partnerskimi
podjetji Kostak, Javnim podjetjem Komunala
Sevnica, Javnim podjetjem Komunala Radeče
in OKP Rogaška smo ozavestili več kot 70.000
prebivalcev posavske regije.

Učenci zbrali dobro tono
odpadne embalaže KEMS
V zbiralni akciji, v kateri je sodelovalo sedem
osnovnih šol in štirje vrtci, so učenci zbrali eno
tono in dvesto kilogramov odpadne embalaže
KEMS. Iz kartonskega dela tega odpadka lahko
pridobimo kar 60 % kakovostne celuloze, ki
jo lahko ponovno uporabimo za proizvodnjo
higienskega papirja.

O delu komunale

V sklopu projekta
Z.O.J.O. »Olje
nekoliko drugače«
namestili novih 10
uličnih zbiralnikov
odpadnega olja

Svetovni dan Zemlje obeležili
v šolskih klopeh
Ob svetovnem dnevu Zemlje smo se z učenci
OŠ Bizeljsko pogovarjali o problematiki plastike
in plastičnih vrečk, recikliranju, predvsem pa o
načinih varovanja okolja. Učence OŠ Globoko
smo spomnili, kako pomembno je pravilno
ločevanje odpadkov, brežiški drugošolci pa so
najprej iz tetrapaka naredili denarnice, nato pa
so se odpeljali še na ogled ZRC Boršta.

Projekt POLET za razvoj celovitega
poslovnega modela za delodajalce
za aktivno in zdravo staranje
Priključili smo se k projektu POLET, ki je
sofinanciran iz evropskega socialnega sklada. Cilj
projekta je zmanjšati odsotnost z dela za 10 %
(glede na izhodiščno stanje).

Družbeno koristno delo
Delavci enote za vzdrževanje zelenic in javnih
površin so izvedli družbeno koristno delo in
uredili okolico vodohrana Kapele ter parka ob
pokopališču Kapele.

Maj
Mobilni PRINESI−ODNESI na Sromljah
Prvo akcijo izmenjave uporabnih stvari smo
uspešno izvedli na Sromljah.

komunalko 8

Komunala Brežice zmagala na
tekmovanju inovacij Am Cham
Komunala Brežice je skupaj s podjetjem Agitavit
Solutions zmagala v kategoriji inovacije, in sicer
s projektom » S pametnimi odpadki korak k
čistejšemu okolju«.
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Avgust
Peljimo se modro – z Bržkolesi
V mestu Brežice je zaživel sistem izposoje koles
»Bržkolo«. Naše podjetje skrbi za vzdrževanje
kolesarnic in da je na vseh kolesarnicah ustrezno
število koles ter prostih mest za kolesa.

Izmenjali smo rabljene šolske
potrebščine in knjige
Pred začetkom novega šolskega leta smo na
tržnici v Brežicah pripravili dogodek za otroke
in šolarje – knjižni sejem in brezplačno menjavo
rabljenih šolskih potrebščin.

Nov prometni režim na
brežiškem pokopališču
Na pokopališču v Brežicah je po zaključeni 1.
fazi širitve pokopališča v veljavo stopil nov
prometni režim.

Sodelovali smo na dnevu brez avtomobila
V sklopu evropskega tedna mobilnosti smo za
otroke pripravili zanimiv poligon s simboličnimi
posodami za ločeno zbiranje odpadkov, s
katerim smo jih
spodbudili h gibanju
in obnovitvi znanja o
pravilnem ločevanju
posameznih odpadkov.

Izvedene vodovodne
prevezave na Mostecu
Izvedli smo vodovodne prevezave na
novozgrajeni cevovod DN 200 na Mostecu. S
tem je vzpostavljena 1. faza povezave vodovoda
Brežice–Dobova z duktilnimi cevmi DN 200.

September
»Mobilni« Prinesi−odnesi
na Veliki Dolini
S projektom menjave uporabnih stvari smo se
ponovno približali krajanom, tokrat Veliki Dolini.

Med prvimi podjetji
v Sloveniji prejeli
certifikat GEMA za
enakost med spoloma

Oktober
November
Pridobili nepovratna sredstva za
upravljanje starejše delovne sile
Projekt »Celovita podpora podjetjem za aktivno
staranje delovne sile - ASI« je namenjen
podpori delodajalcem za učinkovito upravljanje
starejše delovne sile ter okrepitev kompetenc in
motivacije starejših zaposlenih za podaljševanje
njihove delovne aktivnosti.
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Čiščenje begunskih
postojank
Na več lokacijah smo
očistili odpadke, ki
ostanejo pri nelegalnem
prečkanju meje.
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Bogdan
Agrež

»Takšna okvara velikokrat
povzroči, da več ljudi za nekaj
časa ostane brez pitne vode.
Okvara na glavnem vodu je namreč
velikokrat tako obsežna, da je treba vodo zapreti, da
se lahko okvaro odpravi. Sedaj sistem izboljšujemo
tako, da se ta povezuje in tako pri večjih izpadih ne
prihaja do prekinitve dobave vode.«

Na vodovodu
ni počitka
Vodovod v brežiški občini se prepleta na 700
kilometrih cevi. Sestavljen je iz sedmih javnih
vodovodnih sistemov, na leto pa se iz njega načrpa
okoli 1.950.000 kubičnih metrov vode. Večina pitne
vode se črpa iz globokih vodnjakov. Voda v občini
Brežice pa je tako kakovostna, da se v veliki meri
dostavlja do uporabnikov neobdelana, takšna, kot
nam jo ponuja mati narava.
Bogdan Agrež, vodja vzdrževanja enote Oskrba
s pitno vodo nam je povedal, da se v povprečju
srečujejo z osmimi okvarami tedensko, številke pa
seveda kdaj tudi odstopajo. Odprava same okvare
lahko vzame od pol pa vse do tri ure. Najbolj mu
je v spominu ostala okvara na glavnem vodu v
reki Krki iz leta 2015: »Da smo odpravili napako,
smo morali preusmeriti del struge reke, saj glavni
vod za Cerklje ob Krki poteka prav tam. To je bila
ena izmed logistično zahtevnejših okvar. Okvaro
je dva dni odpravljalo pet delavcev. Pitna voda je
bila zagotovljena, saj nismo zaprli glavnega voda,
ampak smo okvaro popravljali pod pritiskom vode.«
Največ okvar se zgodi v spomladanskem in
jesenskem času, saj takrat prihaja do premikov v
zemlji, na te premike pa so občutljive azbestne cevi
v zemlji. V naši občini je še 18 kilometrov teh cevi,
vse skupaj pa jih je bilo 29. Večina okvar se zgodi na
glavnem vodu.
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Uporabniki okvare večinoma sporočajo v sprejemno
pisarno, naši zaposleni pa se potem do okvare
zapeljejo in proučijo, s kakšno opremo se bodo
lotili reševanja. Če sam ogled okvare ne zadostuje
za diagnostiko, jim pri tem pomaga aparatura
za prevodnost vode, s katero ugotavljajo, od kod
voda sploh prihaja – gre za vodo iz vodovodnega
sistema, talno vodo ali deževnico. Po diagnostiki se
organizira ekipa, ki na terenu okvaro odpravi.
Ker pa okvare na vodovodnem sistemu ne izbirajo
ure in se ne dogajajo samo med delovnim časom, so
zaposleni na enoti, ki skrbi za oskrbo s pitno vodo,
vedno na preži.
»24 ur na dan, sedem dni v tednu, v vseh
vremenskih pogojih in med prazniki je nekdo od
zaposlenih v pripravljenosti. Približno štirikrat na
teden se namreč zgodi, da uporabniki na dežurno
številko sporočijo okvaro, ki zahteva takojšnje
reševanje. Nujne okvare izven delovnega časa se
rešuje na enak način kot tiste, ki se zgodijo med
delovnim časom. Ekipa se v obeh primerih aktivira,
dela se, dokler okvara ni odpravljena. Na vodovodu
ni počitka«, opisuje Bogdan.
Za konec še doda: »Okvare, ki prekinejo dobavo
pitne vode, so resnično neprijetne in vedno damo
vse od sebe, da jih odpravimo v najkrajšem možnem
času. Neprijetno je, ko se zgodi več okvar naenkrat.
Takrat moramo narediti prioritetni vrstni red in jih
reševati glede na njihovo nujnost. Trudimo se, da je
naš odnos do uporabnikov vedno korekten, pošten,
naše delo in pristop pa odgovorna. To uporabniki
vidijo, cenijo in navsezadnje tudi pričakujejo, kar je,
seveda, edino pravilno.«
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Komunalna položnica od A do Ž
1. Pitna voda

5. Biološki odpadki

Znesek za porabljeno pitno vodo je lahko
dejanski, če uporabnik sporoči stanje vodomera,
ali akontacija. Naši delavci najmanj enkrat letno
odčitajo vodomer, da je obračun skladen z
dejansko porabo.

Zaračunani so tistim, ki so pri nas naročeni na
storitev odvoza bioloških odpadkov.

2. Odpadne vode
Nastajajo na vseh odtokih, sifonih, straniščih.
Količina zaračunane odpadne vode je enaka
količini porabljene pitne vode. Uporabnikom z
greznico ali malo komunalno čistilno napravo
se zaračuna praznjenje greznice oziroma male
komunalne čistilne naprave. Uporabnikom, ki so
priključeni na javno kanalizacijo pa odvajanje in
čiščenje odpadne vode.

3. Omrežnina
Glavnino predstavlja najemnina oz. amortizacija
občinske komunalne infrastrukture. Z omrežnino
pokrivamo stroške obnov gospodarske javne
infrastrukture. Zaračunava se glede na velikost
vodomera.

4. Komunalni odpadki
Znesek vključuje: celotno zbiranje, obdelavo
in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov.
Za fizične osebe se obračuna po številu oseb,
za pravne osebe pa po kvadraturi prostora
dejavnosti.

6. Okoljska dajatev
Postavka, ki jo nalaga država. Obračunava
se zaradi onesnaževanja okolja za odvedeno
odpadno vodo. Zaračuna se glede na količino
porabljene pitne vode oz. po številu stalno
prijavljenih oseb (kjer ni vodovoda z merjenjem
porabe vode).

7. Odjemno mesto
Uporabnikova komunalna »osebna izkaznica«,
ki vsebuje vse podatke potrebne za obračun
komunalnih storitev.

8. Šifra plačnika
Na podlagi te šifre lahko pri nas uporabnik
preveri stanje plačil. Hkrati je to tudi šifra za
prijavo na portal eKomunalko.

9. Akontacija / dejanska
poraba
Redni odčitek se pri fizičnih uporabnikih najmanj
enkrat letno. V obdobju med rednimi odčitki
se obračuni opravijo na podlagi akontacije, ki
se določi glede na povprečno porabo na tem
odjemnem mestu. Dejansko stanje vodomera
pa lahko oddate prek spletnega portala
eKomunalko ali po telefonu.

10. Hrbtna stran položnice
Za vas smo pripravili
novo hrbtno stran
položnice, kjer najdete
koristne informacije in
novosti.

Zlata Jurkas
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Hrbtna stran komunalne položnice vsebuje
aktualna, pomembna obvestila, opozorila in
opomnike. Za vas smo pripravili novo obliko teh
obvestil – poleg obračuna bo priložen manjši
informativni list. Ne pozabite ga prebrati.
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ZOI F76064CF396CCED9FA70069B6F07EAFB
Račun izdal:Jurkas Zlata

Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice
Telefon: 07 6209 250
E-pošta: info@komunala-brezice.si
http://www.komunala-brezice.si
Identifikacijska številka za DDV: SI21101906

RAČUN ŠTEVILKA:10-10-190097019
Izdan v Brežicah dne 30.11.2019 ob 00:00:00
Obračun komunalnih storitev za november 2019
Storitev je bila opravljena od 01.11.2019 do 30.11.2019
OBRAČUN NOVEMBER 2019

PLAČNIK RAČUNA 3808
ZUPANČIČ DAVOR

ZUPANČIČ DAVOR

PODGORJE PRI PIŠECAH 27, 8255 Pišece

PODGORJE PRI PIŠECAH 27
8255 Pišece

1
PITNA VODA

2

ROK PLAČILA
20.12.2019
TRANSAKCIJSKI RAČUN SI56 3300 0000 5298 907 (HAABSI22)
SKLIC
SI12 5001900970199

3

ODPADNE
VODE

0,71 €
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4

OMREŽNINA

6

BIOLOŠKI
ODPADKI

KOMUNALNI
ODPADKI

4,05 €

0,33 €

5

OKOLJSKA
DAJATEV

0,00 €

9,21 €

0,53 €

ZNESKI V EUR

z DDV 9.5%

OSNOVA

DDV

SKUPAJ

12,95

1,23

14,18

Prefakturiranje 36/6-c – DDV 9.5%

3

0,11

0,01

0,12

Neobdavčeno 36/6-c-DDV 0.0%

2

0,53

0,00

0,53

13,59

1,24

14,83

VREDNOST RAČUNA

PREPLAČILO

ZAMUDNE
OBRESTI

0,00 €

0,00 €

ZNESEK ZA PLAČILO: 14,83 €
3 Storitev odlaganja komunalnih odpadkov fakturiramo v tujem imenu za tuj račun. DDV je na računu prikazan,

za davčne evidence Komunale Brežice pa ni obračunan na podlagi ZDDV-1, člen 36/6/c.)

2 Za okoljsko dajatev DDV NI OBRAČUNAN skladno s c. točko 6. odstavka 36. člena ZDDV-1.

i

Pisne reklamacije upoštevamo v 15 dneh od izdaje računa. Sporočanje stanja vodomera vsak delavnik od 11.00 do 14.00 ure na tel. št. 07/6209250 ali e-pošto: stanje.stevca@komunala-brezice.si. Vodovodne okvare sporočite na
041/395-453. 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 –
Addiko Bank d.d. in SI56 6000 0000 0253 144 - Hranilnica LON d.d.,Predsednik nadzornega sveta: mag. Andrej Vizjak, Direktorica: mag. Jadranka Novoselc
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ZUPANČIČ DAVOR
PODGORJE PRI PIŠECAH 27
ODJEMNO
MESTO:
5565.1
ZUPANČIČ DAVOR
12345.1
8255
Pišece
/ PP:3808

REDNI ODČITEK DN15 | 186057 | STANJE 25.09.2019=0 | ODČITEK 25.11.2019= 1 | Količina = 1

PODGORJE PRI PIŠECAH 27
ŠTEVILO OSEB: 2

Račun št. 190097019
20.12.2019

PITNA VODA

***14,83

ODPADNE VODE

SI56 3300 0000 5298 907
SI12 5001900970199

ZUPANČIČ DAVOR
CENA
KOLIČINA
EM
BREZ DDV
FAKTOR
PODGORJE
PRI
PIŠECAH
27
1,00 m3
0,64680
8255 Pišece

NAZIV STORITVE

3,27
1,82

VODARINA
OMREŽNINA
PRAZNJENJE

OMREŽNINA GREZNICE

VREDNOST
DDV

VREDNOST Z
DDV

9,5

0,65

0,06

0,71

2,34140

9,5

2,34

0,22

2,56

1,00 m3

0,29810

9,5

0,30

0,03

0,33

1,00 mes

1,36120

9,5

1,36

0,13

1,49

0,48

5,56

0,03

0,29

***14,83

ZBIRANJE

36,99 kg

0,13740

9,5

5,08

CENA J.INFRASTR.

36,99 kg

0,00710

9,5

0,26

WTER 5,85Račun št. 190097019

KOMUNALNI ODPADKI - OBDELAVA

SI56 3300 0000 5298 907

SKUPAJ ODJEMNO MESTO:

VREDNOST
BREZ DDV

1,00 mes

KOMUNALNI ODPADKI - ZBIRANJE

JP Komunala Brežice d.o.o.
KOMUNALNI
- ODLAGANJE
Cesta
bratovODPADKI
Milavcev
42
8250
Brežice
OKOLJSKA
DAJATEV

DDV %

3,24 OBRAČUN OBDELAVE
0,12 OBRAČUN ODLAGANJA
OKOLJSKA DAJATEV
SI12 0,535001900970199

20.12.2019

21,47 kg

0,13780

9,5

2,96

0,28

3,24

1,07 kg

0,09970

9,5

0,11

0,01

0,12

1,00 m3

0,52830

0,0

JP Komunala Brežice d.o.o.
Cesta bratov Milavcev 42
8250 Brežice

0,53

0,00

0,53

13,59

1,24

14,83
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Za lepše urejene ekološke otoke

Ekološki otoki v občini
Brežice so lahko urejeni …

ali pa neurejeni.

Ali veste:
da se vsak dan okoli
ekoloških otokov nabere
do dve toni nepravilno
odloženih odpadkov,
kar pomeni 520.000
kg odpadkov na leto;

da imajo posode v
občini Brežice odprtini
za odlaganje na dveh
straneh? Če je posoda
na videz polna,
preverimo odprtino na
hrbtni strani posode;

Pozivamo k akciji za
lepše urejene ekološke
otoke. Kaj lahko naredi
vsak izmed nas?
Postanimo varuhi ekološkega otoka v svojem
kraju, krajevni skupnosti in ulici – opozorite
sosede, mimoidoče, ki napačno odlagajo
odpadke, da se držijo pravil za odlaganje in ne
spreminjajo ekoloških otokov v divja odlagališča.
Kosovni in mešani komunalni odpadki ne sodijo
na ekološki otok.
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da imamo v občini
Brežice 180 ekoloških
otokov in da vsak
ekološki otok obiščemo
in izpraznimo dvakrat
na teden, kar pomeni
360 obiskov na teden.

Upoštevajmo navodila za
pravilno odlaganje odpadkov
na ekološkem otoku.

Imate idejo, kako ohraniti okolico
ekoloških otokov čisto? Sporočite nam
jo na 07 620 92 50 ali po e-pošti na
naslov info@komunala-brezice.si.

O delu komunale

Kako pravilno odložimo
odpadke na ekološkem otoku?
•

•
•
•

Rumenih vreč z odpadno embalažo NE
PUŠČAMO OB ZABOJNIKU na ekološkem
otoku, ampak vsebino odložimo v zabojnik.
Kartonsko embalažo zložimo, strgamo in
odložimo v moder zabojnik.
Plastično in kovinsko embalažo stisnemo
in jo odložimo brez vsebine.
Večje kose odpadkov in odpadke, ki
niso odpadni papir, drobna embalaža ali
odpadno steklo, odpeljemo na ZRC Boršt.
Za kosovni odpad naročimo namenski
kontejner (enkrat letno je brezplačen za vsa
gospodinjstva).

Vabim
vas, da
upoštevate navodila
za pravilno odlaganje
odpadkov in postanete
varuh ekološkega otoka v
vašem kraju, krajevni skupnosti ali
ulici. Opozorite sosede, mimoidoče,
ki napačno odlagajo odpadke, da se držijo
pravil za odlaganje in ne spreminjajo
ekoloških otokov v divja odlagališča.
Kosovni in mešani komunalni odpadki
ne sodijo na ekološki otok.

Jernej Bračun

Teden v življenju enega izmed
ekoloških otokov v naši občini

Pridružite
se naši akciji
za lepše in bolj
urejene ekološke
otoke!

V daljšem obdobju smo spremljali frekvenco odlaganja odpadkov na nekaterih ekoloških otokih, prav
tako pa tudi odlaganja zraven ekoloških otokov. Naši zaposleni so pri vsakem ekološkem otoku najmanj
štirikrat tedensko – prvič pri odvozu steklene embalaže, drugič pri odvozu odpadne embalaže, tretjič
pri odvozu papirja in kartonske embalaže in še zaradi samega čiščenja okolice ekološkega otoka.
Izpostavljamo fotografije, ki kažejo, kaj se dnevno dogaja na enem ekološkem otoku. S fotografij je
razvidno nepravilno odlaganje oz. neločevanje odpadkov na ekološkem otoku v obdobju enega tedna.
Čiščenje nepravilno odloženih odpadkov okoli ekoloških otokov sicer ni del javne službe praznjenja
posod. V primeru odlaganja odpadkov okoli ekološkega otoka gre za črno odlaganje in prekršek. Kar nas
žalosti je, da so bili v obdobju fotografiranja ekološkega otoka ekološki otoki čisti največ 24 ur.

1. dan

3. dan

7. dan

V občini pa seveda najdemo tudi nekaj izredno lepo
urejenih in čistih ekoloških otokov.
Zahvaljujemo se vsem tistim občanom, ki skupaj z
nami skrbite za lepšo okolico in čisto naravo.
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Kam s kosovnimi odpadki?
Ali veste, da:
•

•
•

•

•

•

vsakemu gospodinjstvu, ki je vključeno v odvoz
odpadkov, enkrat letno pripada brezplačen odvoz
Naročilo odvoza
kosovnih odpadkov;
kosovnih odpadkov
lahko v zabojnik odložimo tri različne frakcije, ki so
med sabo ločene (v škatlah, vrečah …);
Zabojnik lahko naročite na
lahko v zabojnik odlagamo les, veje, kose železa in
tel. št.: 07 620 92 53.
pločevine, elektroniko, očiščene avtomobilske gume
(manjša količina), okna, trdo plastiko (igrače, otroška
oprema, plastične kadi, gugalnice, vedra …), preproge,
pohištvo, gospodinjske aparate, odslužena kolesa,
športno opremo ipd., torej, kosovni odpad, ki ga ne
moremo odložiti v noben zabojnik za hišni odvoz ali na
ekološki otok;
v zabojnik ne smemo odlagati gradbenega materiala
(betona, gips plošč, keramike, strešnikov, opeke,
mešanice zemlje in kamenja …), azbesta, bitumna,
steklene volne, nevarnih odpadkov (motornih olj,
pesticidov, barv, lakov, maščob, jedilnega olja …) in
ostankov živali;
je zelo pomembno slediti navodilom, kaj in kako
odložiti med kosovne odpadke, saj smo sicer
primorani nepravilno odložene odpadke in
Ob naročilu
sortiranje teh zaračunati;
odvoza kosovnih
zabojnik ne sme biti naložen čez zgornji
odpadkov dobite
rob stranic, saj ga takšnega zaradi
navodila, napotke o tem, kaj sodi
cestnoprometnih predpisov ne smemo
in kaj ne sodi med tovrstne odpadke
ter kako pravilno sortirati odložene
voziti po vozišču?
odpadke. Vse uporabnike prosimo, da
upoštevate dana navodila.
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Odvoz odpadkov v času
zimskih razmer

Zaradi zimskih razmer je lahko
dostop do prevzemnih mest
mešanih komunalnih odpadkov ponekod
onemogočen. V tem primeru bodo tovrstni
odpadki odpeljani ob naslednjem rednem
odvozu. Zato vas naprošamo, da v zimskih
razmerah očistite sneg na in ob zabojnikih ter
izvajalcu odvoza zagotovite neoviran dostop
do prevzemnega mesta.

Franc Vegelj

Digitalni dizajn inženiring.

Digitaliziramo vaše
poslovanje

PRIKAŽI DIGITALNO

Korporativna identiteta
Oblikovalski servis
Spletne rešitve in spletno gostovanje
IT programske rešitve po meri
CMS in CRM sistemi
Dinamični LED oglasni zasloni
Domdesign, d. o. o.
PE Kolodvorska 7a, 8270 Krško

040 842 313

studio@domdesign.si

NOVO

domdesign.si

NOVO

Digitalni oglasni
zasloni
Konec
menjavanja
USB ključkov

O delu komunale

Našim očem nevidna, a zelo
pomembna – kanalizacija
Komunala Brežice upravlja s tremi čistilnimi
napravami, in sicer na Mostecu (Centralna
čistilna naprava Brežice), Obrežju in Globokem.
Vse skupaj po kanalizacijskih sistemih skrbimo
za 121.527 m cevovodov, od tega na sistemu
Obrežje za 28.689 m (419 priključkov), na
sistemu Brežice za 83.859 m (2390 priključkov)
in na sistemu Globoko za 8.979m (111
priključkov).

Maščoba zamaši pretok vode in
lahko povzroči izliv fekalij
Še ena velika nevšečnost pa so maščobe, ki so
primešane odpadnim vodam. Pri večji količini
maščob se izoblikujejo grudice, ki nam zamašijo
pretok vode na finih grabljah. Tako se začne
raven vode dvigovat in če se grablje ne uspejo
dovolj hitro rešiti teh maščob, lahko fekalije
iztekajo po tleh.

Kaj ne sodi v kanalizacijo?
•

Odpadna olja in naftni derivati – biološko
težko razgradljive ali nerazgradljive snovi,
ki se na čistilni napravi ne razgradijo in
povzročajo obremenitev za odvodnike.
Črpalka se zaradi
• Ostanki pripomočkov za osebno higieno
predmetov, ki ne
in zaščito(npr. vlažilni robčki, palčke za
sodijo v odtok, zamaši
ušesa, higienski vložki, tamponi, robčki
Na čistilnih napravah nam največ
za nego dojenčka). Ti so iz materialov,
težav povzročajo predmeti, ki ne
ki se v vodi ne razgradijo in
sodijo v kanalizacijo. To so vlažilni
povzročajo zamašitve ter poškodbe
robčki, krpice, vrvi, kovinski deli, palčke
črpalk. Odlagamo jih v posode za
za čiščenje ušes. Ker je treba odpadno vodo,
mešane komunalne odpadke.
ki po ceveh priteče do naše čistilne naprave,
•
Gradbeni odpadki, kot
prečrpati na mehansko predčiščenje, sta dve črpalki,
so različni gradbeni ostanki
ki ju uporabljamo, najbolj izpostavljeni. Običajno se
omenjeni predmeti ovijejo na črpalni del, črpalki pa
se zamašita. Tako prihaja do poškodb in uničenja
strojne opreme.
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•

•

•

(malta, cement, deske, steklo, pesek),
ker zmanjšujejo prevodnost kanalov ter
poškodujejo črpalke ali celo dele čistilne
naprave.
Barve, topila, dezinfekcijska sredstva, kisline,
lugi, zdravila, ker vsebujejo težko razgradljive
in strupene snovi, ki povzročajo motnje
ali celo prekinitve delovanja biološkega
dela čistilne naprave in zastrupitev živih
organizmov v odvodnikih (reke, potoki …).
Te snovi so lahko nevarne tudi za delavce, ki
vzdržujejo kanalizacijski sistem.
Organski odpadki, kot so ostanki hrane iz
gospodinjstev ali obratov za pripravo hrane,
ker povečujejo obremenitev odpadne vode
in povečujejo količino usedlin, ki pospešujejo
gnitje v kanalu in s tem povzročajo neprijetne
vonjave, poleg tega pa so organski odpadki
vaba in hranilo za glodavce, ki se zato lahko
prekomerno razmnožujejo. Te odpadke
odlagamo v posodo za biološke odpadke.
Različni organski odpadki, kot so pokošena
trava, plevel z vrtov ali celo deli živalskih
trupel, ker povzročajo manjšo prevodnost ali
kar zamašitev kanalov.

Pot odpadne vode od korita oz.
straniščne školjke do čistilne
naprave na Mostecu
Poti odpadnih voda je veliko, razlika je v tem, da so
nekatera gospodinjstva priključena višje od čistilne
naprave, druga pa nižje. Prva možnost je ugodnejša
in zanesljivejša, ker odpadne vode odtekajo, tj.
gravitirajo proti čistilni napravi. Priključke, ki
so na nižje ležečih krajih, pa je brez prečrpališč
nemogoče priključiti na čistilno napravo, razen če
imajo lastno. Običajno so prečrpališča zgrajena
tako globoko, da odpadne vode tečejo vanje. V
prečrpališču sta po navadi vgrajeni po dve črpalki,
ki to vsebino po tlačnem vodu prečrpata v glavni
kanal, ki vodi do čistilne naprave.
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S projektom »Olje nekoliko drugače«
ozaveščamo o pravilnem odlaganju
odpadnega jedilnega olja
Večina jedilnega rastlinskega olja se uporabi
za pripravo hrane. Ob obroku se nekaj olja s
hrano zaužije, ostalo – zlasti po cvrtju – pa
predstavlja odpadno jedilno olje (OJO), ki je
organsko visoko obremenjen odpadek in ga je
treba pravilno odstraniti. Med pravilne načine
odstranjevanja ne sodi zlitje v kuhinjski
lijak ali straniščno školjko, greznico, malo
komunalno čistilno napravo ali v kanalizacijo.
Nemalokrat se odvrže tudi na kompost ali se
uporabi kot dodatek krmi za živali. Škodljivo
je tudi polivanje odpadnega olja po travnatih
površinah. Odvrženo jedilno olje se sčasoma
spere v podzemlje do podtalnice, ki je v Sloveniji
vir pitne vode. Ko pa se podtalnica enkrat
onesnaži, traja več sto let, da se njena kakovost
obnovi in izboljša. Nekateri odpadno jedilno olje
shranjujejo v steklenice in ga potem vržejo med
mešane komunalne odpadke, a le redki odpadno
jedilno olje zbirajo dalj časa in ga nato odpeljejo
v zbirne centre za ločeno zbrane odpadke.

Pomemben izziv je, kako v skrbi za varno in zdravo
okolje še tesneje povezati lokalne skupnosti,
občane, regijo. V tej luči je bil zasnovan projekt »Olje
nekoliko drugače«, ki se je izvajal na območju vseh
šestih občin LAS Posavje: Sevnica, Brežice, Krško,
Radeče, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli.
Vodilni partner projekta je bila Komunala, d. o. o.,
Sevnica, partnerji pri projektu so bili: Kostak, d. d.,
Komunala Brežice, d. o. o., Javno podjetje Komunala
Radeče, d. o. o., Občina Sevnica in Društvo Univerza
za tretje življenjsko obdobje Sevnica.

Komunala Brežice

youtube.com/watch?v=onyombolaKM

Animiran film »Olje
nekoliko drugače«
V skrbi za okolje smo za naše najmlajše
posneli risanko, ki ozavešča o pravilnem
ravnanju z odpadnim jedilnim oljem. Vabim
vas, da si jo ogledate na Youtubovem kanalu
Komunale Brežice.

mag. Jadranka Novoselc,
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V Občini Brežice smo postavili
10 novih zbiralnikov za odpadno
jedilno olje. Najdete jih: na Malem
vrhu, pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova,
pri pošti na Bizeljskem, na Zgornjem
Obrežu, v Brezini, pri OŠ Cerklje ob Krki,
pri pokopališču v Kapelah, pri OŠ Maksa
Pleteršnika Pišece in na Dvorcah. Eno posodo
za zbiranje odpadnega jedilnega olja bomo
postavili tudi v bližino OŠ Artiče.
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Kot upravnik vam pomagamo urediti
lastništvo funkcionalnih zemljišč
Ste vedeli, da mora stavba, ki ima več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, imeti
tudi svojega UPRAVNIKA? Slednjega se določi s strani etažnih lastnikov, kar se šteje za posel rednega
upravljanja. Če se upravnika ne more določiti, lahko vsak etažni lastnik predlaga, da ga določi sodišče v
nepravdnem postopku.
Naš pristop k upravljanju je drugačen:
•
•
•
•
•
•

24-urna pripravljenost,
posluh za težave strank in njihovo sprotno
reševanje,
boljša kakovost in konkurenčna cena,
občutek varnosti in zaupanja,
kakovostna izvedba investicijskih in
vzdrževalnih del,
garancija izvedenih del.

Kot upravnik večstanovanjskega objekta v
smislu dobrega gospodarja vam ponujamo:
•
•

•

•
•
•

•
•

Za vas vodimo postopek
ureditve lastništva
funkcionalnih zemljišč,
sodelujemo z lastniki in pridobivamo
vso potrebno dokumentacijo za
izpeljavo postopka.
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Mateja Klakočar

vzdrževalna in investicijska dela,
tehnične storitve in svetovanja (pregled
stanja nepremičnin, izdelava predloga načrta
vzdrževanja, poskrbimo za najugodnejšega
ponudnika, opravljamo nadzor nad izvajalci…),
hišniška opravila (vzdrževalec skrbi za
urejenost vseh skupnih delov in naprav
objektov),
urejanje zelenic in okolice (košnja trave,
čiščenje okoli objekta ...),
vodenje rezervnega sklada,
organizacijske in administrativne storitve
(ažurno vodenje evidenc o lastnikih in
najemnikih objektov ...),
finančno-računovodske storitve,
vsaj enkrat letno vodenje sestankov z lastniki
nepremičnin.

Za več informacij smo vam na voljo
na telefonski številki 041 395 684.
Veseli bomo vašega klica.

O delu komunale

Delovni čas
ZRC Boršt
Zimski čas (1. 11.–28./29. 2.)

Poletni čas (1. 3.–31. 10.)

pon–pet

7.00–17.00

pon–pet

7.00–19.00

sob

8.00–13.00

sob

8.00–14.00

ned in prazniki

zaprto

ned in prazniki

Za kakršnokoli vprašanje smo
vam na voljo med delovnim časom
na Cesti bratov Milavcev 42, kjer
vam bomo prijazno pomagali.

zaprto

Melita Lazanski Stanič

Upravna stavba

Pokopališče

Cesta bratov Milavcev 42

Dobovska cesta 10

pon–pet

pon–pet

7.00–10.00
11.00–15.00

vikendi in prazniki

zaprto

7.00–10.00
11.00–15.00

vikendi in prazniki

zaprto

Zagotovite si ekonomsko
učinkovito in okolju
prijazno zbiranje in odvoz
komunalnih odpadkov
V sodelovanju s podjetjem Stummer
Kommunalfahrzeuge iz Avstrije kupcem ponujamo inovativne rešitve na področju nadgradenj za zbiranje in odvoz odpadkov. Na
slovenskem tržišču smo prisotni že 25 let.
Nadgradnje za komunalna vozila
Komunalno vozilo je za nas način gospodarjenja. Za vsako vrsto odpadkov, območje
zbiranja, tip zabojnika ponujamo primerno
nadgradnjo. Želimo, da sta zbiranje in odvoz
odpadkov ekonomsko učinkovita in okolju
prijazna. Poleg prodaje kupcem zagotavljamo tudi odzivno servisno službo in nemoteno oskrbo z nadomestnimi deli.

JUST KOM, podjetje za prodajo in servis komunalne opreme d.o.o.
Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana-Črnuče
Tel.: 01 563-15-59, E-pošta: igor@just.si

Letošnja novost: pometalni stroji
V letošnjem letu prodajni program dopolnjujemo s pometalnimi stroji iz serije
Stummer Eurojet.

O delu komunale

Prihrani
smreko, ko iz
tetrapaka spiješ
sok ali mleko!
•

•

Ali veste, da v občini Brežice v sedemnajstih
javnih zavodih in v javnem podjetju letno
porabimo okoli 33 ton higienskega papirja?
Če bi za to uporabili recikliran higienski papir,
bi letno posekali 15 hektarjev gozda manj!
Ali veste, da lahko iz odpadne embalaže
KEMS pridobimo kar 60 % kakovostne
celuloze? Iz te celuloze pridelamo zelo
kakovostne higienske materiale kot so
toaletni papir, robčki in brisačke za roke.
Izdelki nosijo evropski okoljski znak Ecolabel.

Krožno gospodarstvo ali zapiranje snovnih
tokov je ena glavnih usmeritev Evropske unije
v prihodnjih letih, saj poraba človeštva že
skoraj dvakratno presega razpoložljive naravne
vire. S svojimi številnimi akcijami in projekti
ozaveščanja to usmeritev podpiramo tudi v
Komunali Brežice.

Otroci so naši največji varuhi narave. Z veliko vnemo in
veseljem so se udeležili zbiralne akcije odpadne emablaže
KEMS, iz katere je nastal higienski papir.

Priključite se nam tudi vi!
Bi tudi v vašem podjetju ali
organizaciji želeli uporabljati okolju
bolj prijazne higienske materiale?
Ali želite tudi v vašem podjetju prispevati
k zmanjševanju sekanja gozdov?
Ali želite sodelovati z nami in pisati zgodbo
o uspešni uvedbi krožnega gospodarstva?

Pokličite nas na 07 6209 285 ali pišite na
bojana.zevnik@komunala-brezice.si. Skupaj
lahko naredimo velike spremembe!
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Občani Brežic se že zdaj
lahko pohvalimo, da iz vseh
nastalih odpadkov izločimo več
kot 96 % koristnih odpadkov. Del
teh odpadkov lahko preko recikliranja
vrnemo v šole, vrtce in podjetja v obliki
toaletnega papirja, robčkov in brisač za
roke, ki jih dobavlja podjetje Valtex,
pobudnik platforme Eko iniciativa in
partner v projektu.

Bojana Zevnik

O delu komunale

Brezplačno svetovanje občanom o
učinkovitem čiščenju komunalnih
odpadnih voda z MKČN
V sklopu projekta Varuj vodo smo odprli
svetovalno pisarno, kjer lahko dobite strokovno
podporo in brezplačne informacije o
učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih
voda z malimi komunalnimi čistilnimi
napravami (MKČN) na območjih razpršene
gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana
zgraditi javni kanalizacijski sistem.
Tako vam nudimo različne informacije ter
strokovno podporo o izbiri ustrezne rešitve
čiščenja komunalnih odpadnih voda iz
gospodinjstev, vzdrževanju obstoječih MKČN
ter o pomenu sonaravnega kmetovanja na
vodovarstvenih območjih.

VARUJVODO

Dodatne informacije na telefonski številki:
07 48 17 233

Za prebivalce Posavja je zelo pomembno
ohranjanje vodnih virov. Vplivna območja vodnih
virov so običajno stičišča različnih interesov. Na
teh območjih, poteka veliko prometnic, izvaja
se kmetijska dejavnost, kjer se lahko neustrezno
rokuje z različnimi fitofarmacevtskimi sredstvi,
tudi gnojenje kmetijskih površin je lahko
neustrezno, obstajajo nelegalni posegi v
prostor (ki negativno vplivajo na biodiverziteto
in naravne habitate) in nastajajo komunalne
odpadne vode iz gospodinjstev. Neočiščene
komunalne odpadne vode obremenjujejo okolje
in predvsem podzemne vode, zato je čiščenje
odpadnih voda ključnega pomena za varovanje
vodnih virov.

Vabljeni, da nas obiščete v
pisarni na naslovu Finžgarjeva 1,
Brežice. Urnik svetovalne pisarne
v letu 2020 je objavljen na spletni
strani www.varujvodo.si

Simona Šekoranja

komunalko 8
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Družini prijazno
podjetje
Naše podjetje že od ustanovitve dalje gradi uspehe na zavzetih
in zadovoljnih zaposlenih. S tem zavedanjem in vrednotami
nam je uspelo v letih obstoja zgraditi močno organizacijsko
kulturo. V maju 2014 je podjetje dobilo osnovni certifikat,
v decembru 2017 pa smo pridobili polni modri certifikat. Z
namenom nadaljnjega razvoja idealne organizacijske kulture,
ki bo omogočila prostor za lažje usklajevanje družinskega in
poklicnega življenja, smo za novo triletno obdobje sprejeli pet
novih ukrepov, dva pa smo razširili.
Z implementacijo ukrepov certifikata Družini prijazno podjetje
smo povečali motivacijo in pripadnost podjetju, zadovoljstvo
in produktivnost zaposlenih, izboljšali smo organizacijo dela
zaradi lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja
zaposlenih ter povečali ugled podjetja v okolju.

Sem novopečena mamica
in zelo me veseli, da ima moj
delodajalec certifikat DPP, saj
vsebuje ukrep »fleksibilni delovni
čas«, ki mi zdaj zelo prav pride.

Katarina Jukić

Odpadna
elektronska
oprema sodi
v zbiralnik za
elektronsko
opremo
Po naši občini je postavljenih pet
zbiralnikov za odpadno elektronsko in
električno opremo. Naš prevzemnik jih
prazni po potrebi, približno dvakrat do
trikrat letno. Pri nas se povprečno nabere
okoli 105 kg tovrstnih odpadkov. Najboljše
regije po Sloveniji pa naberejo tudi do 200
kg na zbiralnik.
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Ko preko spleta plačujem,
okolje varujem
Zakaj bi se prijavil
na e-položnice?

Kako se prijavim na
e-položnico?

Ker z zmanjševanjem porabe tiskanega papirja
poskrbim, da gozdovi ostajajo pljuča našega
planeta in varen življenjski prostor za živa bitja,
ki v njem prebivajo.

Izpolnite polja na obrazcu in nam ga vrnite.
Lahko po e-pošti: info@komunala-brezice.si,
navadni pošti, v sprejemni pisarni ali pa oddajte
našemu sodelavcu.

Komunalko
svetuje

Skrbi, da ne boste
imeli shranjenih
plačanih položnic, so
odveč! Do vseh izdanih in
plačanih položnic lahko
kadarkoli dostopate prek
spletnega portala
eKomunalko.

Ime in priimek naslovnika položnice:
Odjemno mesto (OM):

Naslov:

Želim prejemati e-položnice na e-poštni naslov:

Seznanjen/-a sem, da bodo moji podatki uporabljeni samo za namen prijave na e-položnice. (Obkljukajte.)

Datum:

Podpis:

Izpolnjeno prijavo vrnite našemu sodelavcu ali posredujte na e-naslov info@komunala-brezice.si. Hvala!

Aktualno

Spremenimo
navade –
uporabimo sožalnico
Z uporabo sožalnice spreminjamo
svoje navade ob slovesu od
pokojnika. Z zmanjševanjem
količine odpadnih sveč seveda
tudi pozitivno vplivamo na
naše okolje.

Na pokopališču v
Brežicah uporabite okolju
prijazno sožalnico
V Komunali Brežice s številnimi projekti spodbujamo okolju
prijazno ravnanje in zmanjševanje uporabe plastične embalaže
ter tudi manjšo uporabo nagrobnih sveč. V Sloveniji je zelo
običajno, da se od pokojnika poslovimo s številnimi paketi
nagrobnih sveč. Kot eno izmed prvih komunalnih podjetij v
Sloveniji smo svojim uporabnikom omogočili uporabo sožalnice.
To je posebna skrinjica z vgrajenim sefom, namenjena zbiranju
žalnih voščilnic namesto prinašanja sveč in drugih žalnih
aranžmajev. Namesto prinesenih sveč omogoča drugačen
način izraženega sožalja svojcem – ne samo moralne,
ampak tudi finančno pomoč. Vsoto podarjenega
Ali veste, da:
denarja se skupaj z žalno voščilnico položi
• morajo svojci za pogreb odšteti tudi
v ovojnico in odda v skrinjico, s čimer je
do 2.000 EUR, in sicer brez nagrobnika in
zagotovljena popolna diskretnost, simbolen
ureditve groba;
prižig svečke pa predstavlja še dodaten
•
na
pogrebu svojci dobijo tudi do 100 zavojev
poklon umrlemu.
sveč, v katerih je povprečno šest kosov v skupni
vrednosti do 2.000 EUR, veliko teh sveč pa na
koncu neuporabljenih pristane na odpadu;
• vsako leto odložimo več kot 4.500 ton odpadkov
od sveč? S to količino bi lahko napolnili
približno 60 olimpijskih bazenov.
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Mitja Stergar

Aktualno

6 razlogov, zakaj uporabiti sožalnico
1. Prižgimo svečko v srcu
S sožalnico obujamo solidarnost in moč
skupnosti v najtežjih trenutkih.

2. Prostorska stiska
Svojci morajo za velike količine paketov sveč
najti primeren prostor.

3. Čustvena stiska
Vsakič, ko kateri izmed svojcev vstopi v prostor,
v katerem se dolge mesece in celo leta hranijo
sveče, vedno znova in znova podoživlja trenutek,
ko se je moral ločiti od njemu ljube osebe.

4. Ogromna količina odpada
zaradi sveč »na zalogo«
Sveče povzročajo veliko količino odpada, saj ga
samo v Sloveniji vsako leto nastane za 4.500
ton (60 olimpijskih bazenov). Ni vsaka sveča
primerna za vsak letni čas. Parafin v svečah se
razlikuje glede na letni čas in temperaturne
pogoje, kar dodatno onemogoča, da bi sveče
z rednim prižiganjem uporabili skozi določeno
časovno obdobje. S tem, ko imamo sveče na

zalogo, postane marsikatera sveča neuporabna
in kot takšna pristane na odpadu, ne da bi sploh
služila svojemu namenu. Posledice tega so tone
in tone plastičnega odpada in stran vrženega
denarja, ki bi mogoče svojcem prišel veliko bolj
prav v trenutku osebne stiske ob izgubi ljubljene
osebe.

5. Odpadna embalaža
Sveče in druge aranžmaje spremlja kup ovojnega
materiala, med katerega sodijo npr. mašne,
celofan, kartoni in vizitke, vse omenjeno pa
potem pristane na odpadu.

6. Časovna obremenitev
Sveče, ki so zapakirane, je treba pred uporabo
še razpakirati. Prav tako je treba obisk groba
vnaprej načrtovati, če želimo imeti svečo s
seboj, ko grob obiščemo na poti iz službe. Veliko
hitreje in preprosteje ter do okolja prijaznejše je,
da kadarkoli se odločimo obiskati grob, kupimo
svečo na pokopališču.

Bodite del sprememb na bolje – za
nas in za naš planet. Spremenite
navade – uporabite sožalnico.

Nov prometni
režim na brežiškem
pokopališču
Na pokopališču v Brežicah je v avgustu 2019
stopil v veljavo nov prometni režim. Nov vhod
na pokopališče je pri Cvetličarni Tina, izhod
s pokopališča pa pri prejšnjem vhodu.

Robert Krošl

komunalko 8
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Aktualno

Mikroplastika je skriti
sovražnik okolja
Pripravil: Dušan Harlander, dr. med., vodja Oddelka za okolje iz
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
Plastične mase (v nadaljevanju plastika) so odkrili pred 180 leti, v praktični rabi pa so okoli 100 let.
Zaradi dobrih lastnosti in nizke cene si danes skorajda ne moremo predstavljati življenja brez plastičnih
izdelkov. Masovna proizvodnje plastike se je pričela pred približno 60 leti. V tem obdobju so na svetu
proizvedli 8,3 milijarde ton plastike. Več kot 90 % proizvedene plastike je nereciklirane. Strokovnjaki
ocenjujejo, da bo do leta 2050 skupna količina plastike presegla 12 milijard ton (1).
Sedaj, po skoraj 100 letih intenzivne uporabe, so se pričele kazati zelo resne slabosti, ki morda
pomenijo pomembna tveganja za okolje in zdravje vseh živih bitij.

Kaj je mikroplastika?

Mikroplastika je povsod

Mikroplastike so majhni plastični delci, krajši
od 5 mm, ki lahko škodijo okolju in življenju na
Zemlji. V vodah oceanov so do sedaj našli delce,
ki so merili 1,6 mikrometra (1,6 * 10-6 m) (2).

Mikroplastika je sedaj prisotna povsod. Delce
mikroplastike so našli v vseh vrstah voda in
tudi v arktičnem ledu. Raziskave so potrdile, da
lahko številni organizmi zaužijejo mikroplastiko,
vključno z živalskim planktonom, ki predstavlja
začetek prehranjevalne verige. Z mikroplastiko
sta onesnažena tudi zrak in pitna voda!

Nanodelci mikroplastike: ob prisotnosti
mikroplastike je prav mogoče, da so v vodi
prisotni tudi nanodelci mikroplastike, ki jih sploh
ne znamo določiti (zaznati). Prav nanoplastika
pa lahko prodre v vsako celico in nadalje v
vsako celično strukturo. Razpon velikosti delcev
mikroplastike: 5 * 10 -3 m do 2 * 10 -7 m (od 5
mm do 0,2 µm).
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Foto: osebni arhiv

Aktualno

Mikroplastiko vnašamo
v telo s hrano in pijačo

•
•

Glavni način vnosa mikroplastike v ljudi je s
hrano in pijačami, v katere pridejo mikroplastika
in njeni dodatki z migracijo. Točni mehanizmi
delovanja mikroplastike v človeku še niso dobro
poznani, so pa povezani s samo prisotnostjo
mikroplastike in dodatki, ki so v njej.

•
•
•

Poročila o odkritju mikroplastike v človeku so se
začela pojavljati šele zadnja leta.

Možni vplivi mikroplastike
na zdravje ljudi

verjetno sodelujejo pri razvoju srčno-žilnih
bolezni,
verjetno sodelujejo pri razvoju sladkorne
bolezni tipa 2,
verjetno povzročajo motnje v delovanju
jetrnih encimov,
verjetno sodelujejo pri nekaterih vnetnih
procesih in imunskih motnjah,
številne reproduktivne in razvojne motnje
(bisfenol A) (npr. nenormalni razvoj penisa
in sečnice pri moških, povišanje incidence
hormonsko pogojenih karcinomov, kot
sta rak dojke in rak prostate, nevrološkovedenjske motnje, npr. avtizem in zgodnje
spolno dozorevanje pri ženskah).

Zanesljive vzročne povezave med mikroplastiko
(onesnaževalec) in potencialnimi vplivi
izpostavljenosti na zdravje je težko ugotoviti (3).

Pomembno je osveščati in prekiniti z uporabo
plastičnih mas

Najpogosteje navedeni vplivi mikro- in
nanoplastike na zdravje ljudi so (4):

Poleg raziskovalne dejavnosti je pomembno
osveščanje in predvsem prenehanje uporabe
plastičnih mas.

•
•
•

hormonski motilci (primer je bisfenol A),
verjetno so rakotvorni,
verjetno so teratogeni,

VIRI:

MESARIJA KROŠELJ

(1) https://news.nationalgeographic.com/2017/07/
plastic-produced-recycling-waste-ocean-trash-debrisenvironment/, februar 2019

BIZELJSKA CESTA 5, 8250 BREŽICE

(2) https://sl.wikipedia.org/wiki/Plastika, januar 2019

07 49 93 493
M:: 041 258 613

T::

(3) https://en.wikipedia.org/wiki/Microplastics, januar 2019
(4) Micro- and Nano-plastics and Human Health, https://
link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-16510-3_13,
februar 2019

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

ustanovitev podjetij v
sloveniji

hrvaški

srbiji

črni gori

avstriji

slovaški

češki

virtualna pisarna, računovodstvo

delovna dovoljenja, ostale storitve...
za več informacij pokličite: 070 77 77 65
www.agencijaspin.si

ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si
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Aktualno

eKomunalko
Na portalu eKomunalko
najdete:

Oddaja stanja na
vodomeru in opomnik

•
•
•
•
•

Prek eKomunalka lahko oddate stanje vodomera
med 22. in 25. dnem v mesecu. Nastavite
si lahko tudi opomnik, ki vas bo po e-pošti
spomnil na oddajo stanja.

podatke o naročenih storitvah,
podatke o odjemnem mestu,
prikaz lokacije odjemnega mesta,
pregled odčitkov,
pregled izdanih faktur.

Zamenjava gesla

Zakaj naj bi se prijavili?

Za nemoteno uporabo portala priporočamo
zamenjavo gesla na strani »Moj profil«, kjer
lahko uredite tudi ostale naročniške podatke.
Geslo (številka računa), vneseno ob prvi prijavi,
ostane v veljavi, dokler ga ne spremenite.

Ker portal eKomunalko omogoča enostaven,
časovno prilagojen način spremljanja porabe,
stanja plačil in odprtih postavk, predvsem
pa najpreprostejši način sporočanja stanja
vodomera.

Portal je dostopen na spletni
strani www.komunala-brezice.
si. Za prvo prijavo potrebujete zadnji
prejeti račun za komunalne storitve. Na
računu poiščite uporabniško ime (PLAČNIK
RAČUNA) in geslo (9-mestna številka
računa). Po uspešni prijavi portal zahteva
vnos in potrditev elektronskega naslova. Za
pomoč me lahko kontaktirate na tel. št.
07 62 09 250.
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Davor Zupančič

Aktualno

Hrana sodi na krožnik, ne v smeti
V občini Brežice smo v preteklem letu v sklopu projekta Zeleno Posavje – za naravo in zdravje tehtali
količino zavržene hrane po vrtcih in šolah. Cilj je bil, da vzgojno-izobraževalne ustanove na podlagi
izvedene analize zmanjšajo količino hrane, ki pristane v smeteh. Na žalost v smeteh naših šol še vedno
pristane preveč hrane, in sicer do 40 % pripravljene hrane.

Kako lahko starši
pripomoremo
k zmanjšanju
odpadne hrane?
•

•

•

Starši smo tisti, ki otroke učimo jesti raznovrstno
hrano, ki vključuje tudi zelenjavne enolončnice,
zelenjavo, vlaknine, ki so ključne sestavine
za zdrav razvoj otrok. Pogovorimo se z našim
otrokom, koliko in kaj najraje jé v šoli. Z zdravimi
prehranjevalnimi navadami doma bo tudi v šoli
poskusil jedi. Ne nazadnje se tudi okusi po svetu
zelo razlikujejo in če se navadimo jesti raznoliko
hrano in jedi poskusiti, na potovanjih ne bomo imeli
težav.
Vzemimo toliko, kolikor lahko pojemo. Ostanke, če
se le da, shranimo za pozneje ali za koga drugega.
Med zavrženo hrano v šoli je veliko nedotaknjenih
krožnikov.
Bodimo zgled. Doma ne mečimo jedi med odpad.
Ne nakupujmo hrane, ki je ne bomo mogli pojesti.
Ostanke hrane pa porabimo pri naslednjem obroku.
Receptov in idej iz ostankov hrane je na pretek.

komunalko 8

Osnovna
šola Bizeljsko
Količino hrane smo že pred leti
zmanjšali s samopostrežno malico, prav
tako imajo učenci pri kosilu možnost izbire, ali
bodo na pladenj dali juho, solato, omako. Ugotovili
smo, da če katere izmed sestavin obroka ne jedo, bo
ta končala v odpadni hrani. Tako lahko vzamejo več
tisti, ki so ješči.
O zdravi prehrani se z učenci pogovarjajo vodja
šolske prehrane in razredniki na oddelčnih
skupnostih. Z zgledom prispevamo tudi
zaposleni, saj jemo skupaj z učenci.
Metka Kržan, ravnateljica
OŠ Bizeljsko
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Aktualno

ostanke zelenjave, manjše porcije testenin ali celo
meso od pečenega piščanca, ki nam je morebiti ostal
od prejšnjega dne. V tem primeru ne uporabimo
svežega mesa, ampak lahko natrgano meso, ki nam je
ostalo, samo dodamo k juhi proti koncu kuhanja.
Pri nas doma pride ta recept večkrat v poštev, še
posebej v hladnih dneh, da se z njim pogrejemo.
Upam, da bo všeč tudi vam. Dober tek!

Močna piščančja juha
Sestavine:

Močna piščančja
juha iz ostankov
hrane
Da hrana sodi na krožnik in ne v smeti,
pravi tudi Tamara Lesinšek, blogerka,
instagramovka, ljubiteljica hrane in spleta.
Zame je hrana ključna za življenje. V prvi vrsti poskrbi
za hranilno vrednost, ki jo moje telo potrebuje za
delovanje, vendar sam proces priprave in dobri
okusi poskrbijo še, da je nahranjena tudi moja
duša. Kuhanje me sprošča, pomirja, navdušuje in
veseli, še posebej, ker sem so na koncu z obrokom
poleg mene nagrajeni tudi moji bližnji. Zadnje čase
sem najbolj aktivna na svojem Instagram profilu
@t_as_tasty, kjer poleg objavljenih fotografij jedi
z zapisanim receptom objavim tudi kakšen utrinek
svoje družinice. Zame je to vse povezano – brez hrane
ni družine in obratno.
Predstavljen recept je eden meni ljubših, saj so
potrebne sestavine večinoma že prisotne v shrambi
in hladilniku doma. Recept je preprost, večino dela
pa tako opravi kuhinjski lonec. Najtežja stvar je
pravzaprav rezanje zelenjave. Lahko zamenjamo ali
dodamo katero koli drugo zelenjavo, ki jo imamo
na zalogi in nam je všeč. Večkrat dodam cvetačo,
brokoli, liste špinače in še kaj. V receptu sem
uporabila piščančje prsi s kostjo, ker dajo kosti
še malo dodatnega okusa, lahko pa se uporabi
kateri koli drug del. Recimo piščančja stegna, ki so
mehkejša od prsi in imajo močnejši okus. Lahko pa
meso tudi izpustimo in pripravimo zelenjavno verzijo.
Recept tako prilagodimo, da porabimo kakšne
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gramov piščančjih prsi s kostjo,
100 gramov pora,
200 gramov korenčka,
150 gramov zmrznjenega graha,
80 gramov korena zelene,
polovica srednje čebule,
2 stroka česna,
150 gramov testenin (fosili),
oljčno olje,
sol,
poper,
svež peteršilj.

Navodila za pripravo:
•

•

•

•
•

Čebulo nasekljamo in jo v velikem loncu med
mešanjem popražimo na oljčnem olju, da se malo
obarva in zmehča. Vmes narežemo por, olupimo
in na manjše koščke narežemo korenček ter
gomolj zelene.
Nato pa v lonec dodamo vso zelenjavo (por,
korenček, gomolj zelene, strt česen in grah), jo
solimo ter vse skupaj na malo večjem ognju med
rednim mešanjem popečemo, da se prepraži,
še bolje je, če se malo obarva. V lonec dodamo
piščančje prsi, zalijemo jih z vročo vodo, dodamo
je toliko, da pokrije vse sestavine. Nato pa
kuhamo na zmernem ognju vsaj eno uro. Vmes
solimo in popramo po okusu.
Nato iz lonca vzamemo meso, odstranimo kost
in meso z vilico natrgamo na trakce ter vrnemo
v lonec. Dodamo testenine in po navodilih z
embalaže pokuhamo še nekaj minut, da se
testenine skuhajo. Če se je jed preveč zgostila,
dodamo še nekaj vode. Poskusimo in po potrebi
še začinimo s soljo in poprom, drugače pa
potresemo z nasekljanim peteršiljem in vroče
postrežemo.
Količina: 6 porcij
Čas priprave: 90 minut

Aktualno

Zganil nas je podatek, da bo
leta 2050 v morju plavalo
več plastike kakor rib
Projekt Zeleno Posavje – za naravo in zdravje
smo uspešno pripeljali h koncu. Naš cilj je bil
izboljšanje ozaveščenosti prebivalcev o pomenu
ohranjanja narave in okolja, in sicer o ponovni
uporabi stvari, krožnem gospodarstvu, plastiki,
pomenu pitja vode iz pipe, zmanjšanju količin
zavržene hrane in ločenem zbiranju odpadkov
ter jedilnega olja. Vsi skupaj širimo zavest, da
je zelena narava pomembna za nas in naše
zanamce. Projekt je zaključen, vendar naše
delo še zdaleč ni končano. Primeri dobrih praks
naj se nadaljujejo tudi v prihodnosti. Nekateri
pereči problemi, kot je uporaba plastike, še niso
dokončno razrešeni. Odnos do okolja je ogledalo
naše družbe.
Naše naravno okolje se krči, naravne dobrine
so v omejeni količini. V enem letu porabimo
toliko naravnih virov, kot jih Zemlja proizvede
v letu in pol. Po statističnih podatkih bo leta
2050 v morju več plastike kot rib. »Vendar ne
samo plastika, tudi mikroplastika predstavlja

komunalko 8

velik problem. Gre za zelo majhne delce plastike,
ki jih ne vidimo in ne moremo filtrirati, zato
zlahka končajo v naši pitni vodi. Mikroplastika
je povsod – v jezerih, morju, hrani in tudi v
nas. Veliko je odvisno od posameznika, ljudje
moramo biti ozaveščeni, zato pozdravljam ta
okoljevarstveni projekt. Dobra praksa je dobra
samo, če se nadaljuje. Plastike ne moremo
ukiniti, lahko pa jo ustrezno zamejimo, a le če
bomo stopili skupaj,« je strnil Dušan Harlander
iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje
in hrano, govornik na zaključnem dogodku
projekta.
Komunala Brežice se vseskozi zavzema za
ohranjanje okolja in čiste narave. Zato so s
projektom, v katerega so bila vključena vsa
komunalna podjetja iz regije, med njimi poleg
Komunale Brežice še Kostak, Javno podjetje
Komunala Sevnica, Javno podjetje Komunala
Radeče in OKP Rogaška Slatina, še dodatno
prispevali k ohranjanju čistega okolja.
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Aktualno

Razmere na našem planetu
so kritične in nanje se
odzivamo prepočasi
Intervju z mag. Ladeja Godina Košir,
predsednica Evropske platforme za krožno
gospodarstvo (ECESP), ustanoviteljica in
direktorica Circular Change

Kakšni so trendi krožnega
gospodarstva v EU in po svetu?
Greta Thunberg, aktivistka, ki je uspela povezati
mlade po vsem svetu v gibanje za podnebno
pravičnost, je pomembno prispevala k temu, da
so začeli mediji bolj izpostavljati vsebine, kot
so: klimatska kriza, cilji trajnostnega razvoja
(SDG’s), krožno gospodarstvo. To so tri povezane
tematike, ki se v Evropi in globalno v zadnjem
letu ne le intenzivno komunicirajo, temveč tudi
sprožajo konkretne aktivnosti in ukrepanja.
Še vedno pa se na razmere, ki so kritične – z
našim načinom gospodarjenja namreč na
številnih področjih presegamo planetarne meje
– odzivamo prepočasi. Kriza zahteva krizni
menedžment, akcijski načrt, implementacijo.
Ursula von der Leyen, nova predsednica
Evropske komisije, izpostavlja kot osrednji cilj
nov »evropski zeleni dogovor« in celostno
Foto: Piksi
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vizijo prehoda za zmanjšanje emisij ogljikovega
dioksida in preprečevanje nadaljnjega
segrevanja planeta. Ti ukrepi naj bi sočasno
zagotovili socialno pravičnost. To so trendi, ki
narekujejo ustrezen odziv tudi v Sloveniji.

Kako vidite vlogo Slovenije
pri spodbujanju prehoda v
krožno gospodarstvo?
Slovenija je v Evropi prepoznana kot država, ki
sledi načelom krožnega gospodarstva. Vizija
2050, Razvojna strategija 2030, Kažipot prehoda
v krožno gospodarstvo in SRIP za krožno
gospodarstvo postavljajo okvir, znotraj katerega
je prehod od linearnega v krožno gospodarstvo
spodbujen kot prioritetna razvojna smer. Tudi
za predsedovanje Slovenije Svetu EU leta 2021
smo izbrali krožno gospodarstvo kot eno od
prednostnih vsebin. Še vedno pa nam manjkajo
določeni elementi: močnejše medresorsko
povezovanje in načrtovanje, sistemski
pristop h konkretnim medsebojno usklajenim
aktivnostim, spodbude za krožne pionirje – na
področju davkov, financiranja, prenosa dobrih
praks …

Aktualno

Kako ocenjujete prizadevanja
Komunale Brežice na tem področju?
Komunala Brežice je odličen zgled za to, kako
se konkretni krožni projekti udejanjajo v praksi.
Sodelovanje z različnimi deležniki prispeva k
razumevanju tega, kako lahko prav vsak od nas,
pa naj bo osnovnošolec, podjetnik, znanstvenik
…, s svojimi vsakodnevnimi odločitvami in
izbirami deluje krožno. Zbiranje embalaže,
jedilnega olja, oblačil – v to ste vključili
praktično vse člane gospodinjstev, mlade in
starejše. Kako inovativni ste, je potrdila vaša
zmaga v sklopu Inovativnost – »AmCham
Best of the Best«, kjer ste s podjetjem Agitavit
Solutions in projektom »S pametnimi odpadki
korak k čistejšemu okolju« prepričali žirijo.
Lokalne skupnosti igrajo pomembno vlogo pri
spreminjanju navad. Šele ko imamo pozitivne
izkušnje in občutimo zadovoljstvo ob tem, da
smo začeli ravnati drugače, okolju in družbi bolj
prijazno, ko to postane naša zavestna izbira in
ne prisila, trajnostno usmerjene rešitve zares
postanejo trajne.

Kaj bi svetovali vsakemu občanu
občine Brežice, da naredi za
ohranjanje našega planeta?
Pet stvari, ki jih z lahkoto udejanji prav vsak, ne
le v Brežicah, ampak v vsakem kotičku Slovenije
(in drugod):
1. tekstilni žakelj v torbi (namesto plastične
vrečke za enkratno uporabo);
2. steklenička za vodo (napolniš jo z vodo iz pipe
in ne kupuješ vode v plastenkah);
3. kadar le gre, hodiš peš, voziš se s kolesom
ali javnim prevozom (če si z avtom, zapelji še
koga);
4. na krožniku naj bo manj mesa in več lokalne
hrane (že babice so nas učile, da jejmo lokalno
in sezonsko hrano);
5. manj nakupov in več izmenjav (uporabljajmo,
kar imamo, in menjujmo reči, ki jih ne
potrebujemo). In najpomembneje – bodimo
sami zgled. Teh petih vodil se tudi sama z
veseljem držim.
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Aktualno

Vodomer ustrezno
zavarujte pred
zmrzaljo
V zimskem času se zaradi neustreznih vodomernih
jaškov in toplotne zaščite pogostokrat pojavi poškodba
vodomera, ki jo povzročajo zmrzal in dolgotrajne
nizke temperature. Take poškodbe so najpogostejše
na vodomerih pri vinskih kleteh, počitniških hišicah in
nenaseljenih objektih.

V izogib nepotrebnim stroškom
vas vljudno prosimo, da pravočasno
poskrbite za ustrezno zaščito vodomerov
s toplotno izolacijo iz stiropora, stirodurja
ali podobnega izolacijskega materiala, ki ga v
vodomernih jaških položite nad vodomer in tako
preprečite dostop mrzlega zraka.
V primeru okvare pa čim prej pokličite številko
07 620 92 50 ali 041 395 453.

Marko Ivnik

GEODETSKI BIRO D.O.O.

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

ureditve mej
parcelacije
izravnave mej
označitve mej
geodetski načrti
vrisi stavb
kataster stavb
zakoličbe
sodno izvedeništvo
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svetovanje
izdajanje potrdil

Stanislav Barkovič
inž. geod., direktor, pooblaščeni geodet, stalni sodni izvedenec
geodetske stroke
041/640 847
mag. Julijana Barkovič
univ. dipl. inž. geod., pooblaščeni geodet
041/941 524
Robert Zofič
dipl. inž. geod., pooblaščeni geodet
Sandi Vidmar
dipl. inž. geod., pooblaščeni geodet
Marija Barkovič
vodja sprejemne pisarne

Ohlajen pepel je
dobro gnojilo
Lesni pepel je dobro gnojilo na vrtu, saj vsebuje
velike količine kalija, ki vpliva na odpornost
rastlin proti boleznim in škodljivcem ter na
kakovost že nastalih cvetov in plodov.
Količina kalija v pepelu je odvisna od vrste lesa.
Največ ga vsebuje pepel iz bukovega lesa (30
%), najmanj pa pepel iz oljčnega ali mešanega
lesa (8 %).
Prav tako se pepel dobro obnese tudi kot
sredstvo proti polžem in ušem – pozimi ga
shranimo, poleti pa ga po potrebi potresemo
okoli ogroženih rastlin.

Uporabnike naprošamo,
da zaradi nevarnosti vžiga
odpadkov v komunalnem vozilu in
na zbirnem centru Boršt med mešane
komunalne odpadke (zelen zabojnik)
odlagate le ohlajen pepel. Uporabniki, ki
imate lesni pepel, ga lahko uporabite
na vrtu kot gnojilo.

Barbara Fumić

Ključno pri preprečevanju nastanka plesni je
REDNO ZRAČENJE, plesen pa lahko odstranite
tudi z domačimi čistili, ki ne bodo škodila
vašemu zdravju.

Alkoholni kis

Plesen v
stanovanju
ogroža vaše
zdravje
Plesen v stanovanju je največkrat problem prav
v zimskim mesecih. Povzroča jo velika zračna
vlaga v domu, ki pa ni samo neprijetna na
pogled, ampak ogroža tudi zdravje – povzroča
namreč alergije in obolenja dihal.

V plastenko z razpršilom vlijte alkoholni kis ter
poškropite po plesni. Če želite prikriti močan
vonj po kisu, lahko zraven dodate nekaj kapljic
izbranega eteričnega olja – sivka, limona,
limonska trava ipd.

Eterično olje čajevca
V plastenki zmešajte pol litra vode in dve žlici
oz. približno 20 ml eteričnega olja čajevca.
Dobro pretresite in popršite po površinah s
plesnijo. Pustite učinkovati in ne brišite s krpo.
Olje čajevca ima močan vonj, ki se bo v prostoru
razdišal v nekaj dneh.

Vodikov peroksid
Proti plesni učinkovito pomaga triodstotni vodikov
peroksid, ki ga razpršite po plesnivih mestih,
počakajte 10 minut in obrišite s čisto krpo.

Vir: najdeno na spletnem naslovu www.slovenskenovice.si dne 14. 11. 2019
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Razvedrilo

Ideje, kako jo lahko uporabimo:
• Pri ŠČETKANJU ZOB dodamo sodo bikarbono zobni
kremi in si z njo očistimo zobe.

Vsestranskost sode
bikarbone
Soda bikarbona je s svojo vsestransko uporabnostjo
presenetila že Egipčane, pred 150 leti pa so bili njeni
medicinski in drugi učinki prepoznani še s strani
farmakologov, ki proučujejo in analizirajo učinek
zdravil na ljudi in živali. Soda bikarbona je danes tako
rekoč nepogrešljiva. Uporablja se v zdravstvu, za
čiščenje in umivanje.

Namesto sveče
»kamensveča«
Glede na znano problematiko sveč na
pokopališčih vam podajamo idejo za
»kamensvečo«, ki jo lahko izdelate doma s
svojimi najmlajšimi in jih skupaj odnesete
na grobove svojih pokojnih. Takšne »sveče«
so veliko bolj osebne in okolju prijazne.

Za izdelavo potrebujete:
•
•

•

36

kamne: najbolje gladke prodnike z
morja ali reke,
barve za poslikavo (intenzivne in
sijoče odtenke bodo dale akrilne
(lak) barve, lepo pa se da ustvarjati
tudi s temperami, vodoodpornimi
flomastri, odsluženimi laki za
nohte) in
čopiče.

• Za PILING zmešamo nekaj sode bikarbone z mlekom
za čiščenje ali pa jo v razmerju 1 : 3 zmešamo z vodo ter
s krožnimi gibi vmasiramo v kožo. Piling je odličen, če
imamo težave z aknami.
• KO SE POTIMO, uporabimo sodo bikarbono namesto
deodoranta.
• Namesto ŠAMPONA si lase umijemo z mešanico sode
bikarbone in vode, in sicer v razmerju 1 : 4. Takšno
mešanico nežno vmasiramo v lasišče (lahko tudi suho
lasišče) in nato dobro izperemo z vodo.
• Za ZMANJŠANJE SONČNIH OPEKLIN si pripravimo
vodno kopel, ki ji dodamo kozarec sode bikarbone.
• Za ODGANJANJE NEPRIJETNIH VONJAV v hladilniku,
pomivalnem stroju, košu za odpadke.
• Za RAZMAŠČEVANJE POVRŠIN.
• Za ODMAŠEVANJE ODTOKOV uporabimo preliv iz ene
pesti sode bikarbone, vrele vode in 2 dcl kisa. Pest sode
stresemo v odtok in prelijemo z mešanico vode ter kisa.

Razvedrilo

Naši najmlajši o tem
kako skrbimo za naravo
Ljudje ne ravnajo
dobro z naravo.
Mečejo smeti in sekajo
drevesa. Vedno pobiram
smeti in potem so spet nove,
čeprav imamo koše. Zato se
slabo ob tem počutim. Ljudje
bi morali spoštovati mati
naravo.

»Če vržem čigumi v travo,
bo tam še pet let. Veš, kak je
to dolgo!?«
Žak, 7 let

»Poredni so, mati
narava bo žalostna.«
Lenart, 6 let

Tesa, 7 let

»Odpadke ločujemo zato,
da v okolju ni onesnaženja,
papirčki od bonbonov so pa
plastični in jih živali lahko
zamenjajo za hrano in zato
umrejo.«

»Pacek je vrgel.
Pacek.«
Bartol, 3 leta

Gal, 8 let
»Fuj, umazano«, je
rekel Maks (3 leta)
na sprehodu mimo
ekološkega otoka.

Žiga, 7 let

»Odpadke
ločujemo, da ne
bo polno odpadkov samo v
enem smetnjaku. Pa papirčke
ne smemo metati po tleh, ker je
vse razmetano in smetarji ne
morejo vsega pobrati.«

Špela, 10 let

1.0.4 DC I XX

S tem, kar počnete,
uničujete sebe, saj
ste del narave. Ni lepo
onesnaževati, ker se veliko
bitij ujame v pasti iz smeti.

Zdravo, jaz sem
Špela.Povedala vam bi
svoje mnenje o svetu. Zdi se
mi, da ljudje kupujemo preveč
plastike, preveč prostega časa
preživljamo na mobilnem telefonu
in onesnažujemo okolje. Res me
zanima, kako se bo odvil ta svet, in po
resnici povedano me je kar malo strah.
Človek, odpri okno, poslušaj žvrgolenje
ptic, pojdi v naravo (npr. s psom), ne preživljaj
pa prostega časa na mobilnem telefonu. Pa še
nekaj. Poskusi kupovati čim manj plastike,
če pa že, pa je ne zavrzi v naravo, raje jo
odnesi na ekološki otok, a ne pozabi
– LOČUJ!!!

Jan, 4 leta

komunalko 8
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MEDITERAN PRODUKT d.o.o.
TRGOVSKI CENTER GLOBOKO

Globoko 50a, 8254 Globoko
Tel.: 07 49 94 602
Mob.: 051 344 565
E-mail: mediteranprodukt@siol.net

PRODAJNA PONUDBA

Betonske cevi in pokrovi – alkaten cevi – cevi in fitingi za vodo – cevi za hišno in
ulično kanalizacijo – rebraste gibljive cevi – kolena in fiitingi – žagan les – deske,
letve – opaž, ladijski pod – premazi
za les – barve – orodja – inštalacijski
material – železnina – vijaki – pohištvene cevi –
ploščato in kotno
železo – suhomontaža – gips plošče – profili – montažni materiali – izolacije

STREŠNI SISTEMI

PLOČEVINE

STROJI IN ORODJA

MAREX RENT

MAREX FIN

SERVIS

GROSUPLJE LJUBLJANA
BREŽICE KRANJ

SLOVENJ GRADEC ZAGREB

MAREX d.o.o., Gasilska cesta 27, 1290 Grosuplje

www.marex.si

01/7888-350

info@marex.si

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

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

Želimo vam lep božič,
v novem letu pa
zelenih odločitev in
ustvarjalnih idej.
Srečno 2020!

facebook.com/komunala.brezice

