Komunalko
5. številka, december 2016

Naj okolju prijazno naselje
v občini Brežice v 2016
Kmetija Krošelj se predstavi

Vodooskrbna območja v občini

Z e-položnicami do zabojnika
za odpadke

Inovavna - družbeno odgovorna - okolju prijazna

www.komunala-brezice.si

Iz vsebine
1. Uvodne besede......................... 2
2. O delu komunale...................... 4

3. Aktualno................................... 23

4. Razvedrilo.................................

Kolofon:
Informativni bilten Komunalko je namenjen
informiranju občanov o delovanju Komunale
Brežice d. o. o., ozaveščanju o pomenu varovanja
okolja in naravnih virov, aktualnih temah s tega
področja in razvedrilni vsebini. Brezplačno ga
prejmejo vsa gospodinjstva v občini Brežice.
Naklada: 9.000 izvodov
Izdajatelj in založnik: Javno podjetje Komunala
Brežice d. o. o., Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice
info@komunala-brezice.si;
www.komunala-brezice.si;
ID za DDV: SI 21101906
Glavna urednica: Petra Grajžl
Uredniški odbor: Darko Ferlan, Zlatka Maček,
Jasmina Butara, Afrodita Horvatič
Lektura: Alenka Cizel
urednistvo@komunala-brezice.si
Grafično oblikovanje: Gofar d.o.o., Brežice
Tisk: Tiskarna Artisk

2

Uvodnik
Za nami je najlepši čas v letu. Čas, ki ga želimo v čim večji meri
preživeti v družbi svojih najdražjih, in čas, ko se za hip ustavimo
in si ponovno dovolimo doživeti čarobnost teh prazničnih dni.
Leto 2016 bo vsem nam zagotovo ostalo v lepem spominu.
Z družbeno odgovornim delom smo ogromno pripomogli k
varovanju okolja. A brez vas, ki ste s svojimi aktivnostmi in
prizadevnostjo odprtih rok sprejeli več kot 30 naših projektov,
nam ne bi uspelo.
Na naše skupno, skrbno in odgovorno delo do okolja nas prav
v teh dneh v starem mestnem jedru opominja posebna jelka.
Otroci brežiških šol in vrtcev so jo namreč s pomočjo učiteljev
okrasili z domiselnimi in unikatnimi izdelki iz recikliranega
materiala. In kdo drug, če ne otroci, vedo, da je december
tudi mesec obdarovanj. Darila, ki čakajo pod okrašeno jelko,
otrokom zarišejo nasmeh na obraz in nam, malo starejšim,
ogrejejo srce.
Ob vsej tej idili pa se v mojo glavo prikrade misel o tem, koliko
plastičnih vrečk smo v mrzličnem iskanju daril vsi skupaj
odnesli iz trgovin prav v teh dneh. Samo v Evropi v povprečju
proizvedemo 157 kilogramov odpadne embalaže na prebivalca.
Povprečen Slovenec pa po uradnih ocenah vsak mesec porabi
najmanj 40 plastičnih vrečk. Ja, prav ste izračunali, več kot
eno na dan.
Z enim izmed naših projektov, »Plastična vrečka si ne zasluži
všečka«, smo želeli opozoriti prav na naraščajočo količino
odvrženih plastičnih vrečk, ki za razgradnjo v okolju potrebujejo
celih 1000 let. Našo akcijo ste prijazno sprejeli in prepričana
sem, da smo se vsi skupaj naučili izbirati alternativne rešitve,
ki bodo predvsem dolgoročno prispevale k zmanjšanju njihove
uporabe.
Da vaš in naš vsakodnevni trud ni zaman, zgovorno
pripovedujejo tudi številke. Z zglednim ločevanjem odpadkov
smo v zadnjih štirih letih v občini zbrali 156 odstotkov več
odpadne embalaže in 72 odstotkov več ločenih odpadkov, za
46 odstotkov smo zmanjšali količino mešanih komunalnih
odpadkov za obdelavo pred odlaganjem, prav tako smo odložili
za kar 48 odstotkov manj odpadkov.
Takšnih uspehov smo veseli,
saj so dokaz za to, da delamo
dobro. Z vašo pomočjo lahko
največ storimo za varovanje
okolja, v katerem živimo. V
ta namen vas vabim, da se
odločite za e-položnice in
si pridobite zabojnik za bio
odpadke ali embalažo ter tako
prispevate k manjši porabi
papirja.
Za konec naj vam zaželim vse
dobro v letu 2017. Naj vas
na vseh poteh poleg sreče,
zdravja in ljubezni spremlja še
skrb do narave, ki nas obdaja.

Petra Grajžl, glavna urednica

Uvodna beseda direktorja
Spoštovane občanke in občani,
za nami je uspešno leto in prepričan sem, da bo takšno tudi prihajajoče. V to trdno verjamem, saj zaupam
v sodelavce, ki so z vsem srcem predani svojemu delu in ga opravljajo z veseljem. Ponosen sem nanje
in na njihova prizadevanja, ko gre za doseganje naših skupnih ciljev, zato stremim k temu, da rastejo
skupaj s podjetjem, se razvijajo in se počutijo kot njegov nepogrešljiv del. Zavedam se, da se brez njih
na Komunali Brežice ne bi mogli pohvaliti s tolikšnim številom izvedenih projektov, ki ste jih nadvse lepo
sprejeli tudi vi, drage občanke in občani. Vaše sodelovanje je eden od ključnih razlogov, da je za nami
leto, polno uspehov.
Novo leto simbolizira nov začetek, dnevi pred njim pa nas, če to želimo ali ne, kar nekako prisilijo k
razmišljanju o sebi in postavljanju ciljev za naprej. Če bi radi dosegli korenite spremembe v svojem
življenju, moramo začeti pri sebi. Sam v življenju iščem dve stvari – ravnovesje in širok pogled, zato se
vsak dan znova učim in uživam v lekcijah življenja. Z nenehnim učenjem odkrivamo resnice, tiste prave,
neminljive, ki jih vsi nosimo v svojih srcih. Dokaz za to so naši najmlajši, ki znajo že v vrtcu povedati, kaj
je res pomembno.
V mislih imam vrednote, na katere v današnjem potrošniško naravnanem svetu, vse preveč pogosto
pozabljamo, potisnili smo jih na stran. Želim si, da bi spet prišle v ospredje. Za to si prizadevam na
vseh področjih svojega življenja, predvsem pa v naši Komunali. Prisegam na kulturo medsebojnega
sodelovanja, ustvarjalnosti, vključenosti, zaupanja in iskrenih odnosov.
Toplega stiska roke ne more nadomestiti še tako globok citat, ki ga nalepite na svoj zid na FB, pa čeprav
dobi cel kup všečkov. Želim vam, da bi vam v novem letu uspelo skleniti kakšno novo ali obuditi kakšno
staro, resnično prijateljstvo. Da bi se čim več družili s tistimi, ki ste jih v iztekajočem se letu premalokrat
videli in ste jih pogrešali, a nikakor niste »našli časa«, da bi jih obiskali. Da bi objeli tistega, za katerega
veste, da potrebuje objem.
Majhne stvari so tiste, ki štejejo.
Majhne stvari so tiste, ki polepšajo življenje.
Želim vam, da jih v novem letu najdete čim več.
Srečno!

Aleksander Zupančič, direktor
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Komunala Brežice v letu 2016
Januar
•

Nadgradnja vozila za praznjenje ekoloških otokov, s katero odpadke sproti stiskamo in zmanjšamo
prostornino odpadkov.

•

Pričetek upravljanja vodovodnega sistema Arnovo selo ter obnova glavnega voda Dobova Livarna

•

Nova gospodarska javna služba Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov

Marec
•

Uspešna predstavitev podjetja s projektom »Prinesi
– odnesi« v Gornji Radgoni

April
•

3. tradicionalna čistilna akcija ob Svetovnem dnevu
voda

Že tretje leto zapored smo organizirali čistilno akcijo
»Očistimo občino Brežice«. Akcije se je udeležilo približno
150 sodelujočih, v enem dnevu pa smo zbrali skoraj štiri
tone smeti.
•

Družbeno odgovorna akcija Komunale Brežice pri OŠ Pišece

Naši zaposleni so v OŠ Pišece izvedli prostovoljno družbeno odgovorno akcijo odstranitve suhih cipres v
razdalji 50 metrov.
•

Aktivnosti v sklopu svetovnega dneva zemlje

Maj
•

Nova Facebook stran Komunale
Brežice

•

Z mini pitnikom v obliki vodovodnega stolpa smo gostovali na prireditvi Brežice moje mesto, na SIW
2016 v Termah Čatež in na tednu
športnega počitka

•

Komunala Brežice kot partner pomagala dijakom Srednje poklicne
in strokovne šole Krško pri izdelavi solarnega avtomobila

•

V upravljanje nam je bil zaupan vodovod Bizeljsko

Junij
•

Nova gospodarska javna služba Izvajanje vzdrževanja
zelenic in javnih površin v mestu Brežice

•

Bronasto priznanje za Inovacije Posavja 2016

Za inovativne projekte na področju okoljskega ozaveščanja
uporabnikov smo s strani GZS prejeli bronasto priznanje za
Inovacije Posavja 2016.
Julij
•
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Izvedba projekta Obnova sekundarnih cevovodov in
priključnih mest v naselju Brvi

O delu komunale

Avgust
•

Projekt PRINESI ODNESI rekordno

V sklopu akcije smo zabeležili rekordno soboto, saj so občani prinesli čez 790 kosov, odnesli pa čez 580
kosov uporabnih stvari.
•

Krožno gospodarstvo z Zadrugo Dobrote

Povezali smo se z Zadrugo Dobrote, ki odvečen tekstil predela in ga dajo v ponovno uporabo.
•

Prevezava vodovodnih priključkov Gorenja Pirošica – Brvi.

September
•

Prevezava vodovodnega sistema Mrzlava vas na vodovodni sistem Brežice ter ureditev tlačnih razmer

•

Sanacija fasade na mrliški vežici in ostalih objektov
na pokopališču v Brežicah

•

Prevezava obstoječih odcepov in vodovodnih
priključkov na novi cevovod na odseku ŽejnoStraža-Mrzlava vas.

•

2. otroški bazar na tržnici Brežice

Oktober
•

Izšle so Eko pobarvanke

•

Komunala Brežice med prvimi prejela uradni
certifikat sistema kakovosti ISO 9001:2015

•

Nov projekt »Plastična vrečka si ne zasluži všečka«
in izid zloženke

•

Predstavitev na sejmu POK

November
•

Postavitev uličnih zbiralnikov za e-odpadke in
odpadne baterije

•

Aktivnosti ob evropskem tednu zmanjševanja
odpadkov

•

Izvedba ključnih del na novi vrtini Glogov brod

•

Komunala se je predstavila bodočim dijakom na
ETrŠ Brežice

•

Obnova odseka vodovoda na Doljnem Cirniku

December
•

Otroci so okrasili novoletno smreko v starem
mestnem jedru

•

Prejeli nagrado Press in priznanje Horus 2016 –
slovenska nagrada za družbeno odgovornost

•

Tik pred dokončanjem: vodovod Cerina-Lačenbreg,
črpališče in vrtina Glogov Brod, obnova vodovoda v
Pišecah.

O delu komunale
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Komunala v letu 2016 zaključila z
novimi dejavnostmi in nižjimi cenami
Komunala Brežice je tudi letošnje leto poslovala pozitivno in uspešno zaključuje poslovno leto.

Novi gospodarski javni službi
V letošnjem letu smo pričeli z izvajanjem novih gospodarskih javnih služb, in sicer Obdelava določenih
vrst mešanih komunalnih odpadkov ter Vzdrževanje zelenic in ostalih javnih površin.

Obdelava in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov
28. 12. 2015 je bila Komunala Brežice določena za izvajalca obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov.
Od junija 2016 se mešani komunalni odpadki odvažajo na obdelavo k novemu izvajalcu za obdelavo
odpadkov, podjetju Kostak Krško d. d. Preostanki komunalnih odpadkov se še naprej odlagajo na regijsko
odlagališče v Leskovcu pri Novem mestu. Glede na nov in sodobnejši način obdelave, kot preostanek
odpadkov po obdelavi ostane samo 5 % odpadkov, ki se jih odloži na regijskem odlagališču. To pomeni,
da se pri obdelavi izloči kar 95 % od vseh zbranih mešanih komunalnih odpadkov.
S povečanim nadzorom in spodbujanjem ločevanja odpadkov bomo tudi v letu 2017 skrbeli, da se bo
količina mešanih komunalnih odpadkov zmanjševala, kar bo znižalo stroške obdelave in odlaganja na
položnicah naših občanov.
Z novim načinom obdelave privarčujemo cca 164.000 eur letno
Z izbiro novega izvajalca obdelave komunalnih odpadkov bo letni strošek obdelave in odlaganja
komunalnih odpadkov za cca 164.000 eur nižji. To je neposredni prihranek našim uporabnikom, saj je
zaradi tega mesečna položnica za 4-člansko družino za približno 2 eur nižja. In to vsak mesec.

Vzdrževanje zelenic in ostalih javnih površin
Komunala Brežice je na osnovi javnega razpisa koncesije pridobila koncesijo za izvajanje gospodarske
javne službe urejanje in čiščenje javnih površin.
Komunala Brežice na tem področju izvaja naslednje dejavnosti:
- Redno vzdrževanje javnih zelenic v mestu Brežice, ki obsega košnjo zelenic, grabljenje listja,
pripravo, zasaditev in vzdrževanje gred in cvetličnih korit, obrezovanje in oblikovanje dreves,
grmovnic, vrtnic, živih mej ter pokrovnih rastlin;
- Redno vzdrževanje javnih površin v mestu Brežice,
ki zajema vzdrževanje tlakovanih površin, robnikov in
obrob, vzdrževanje urbane opreme ter čiščenje javnih
površin;
- Letno vzdrževanje cest na območju Trnja, ki zajema
pregledniško službo, čiščenje vozišč in pločnikov,
muld, jaškov, vzdolžne kanalizacije, zamenjavo
pokrovov jaškov, košnjo trave, obsekovanje in
obrezovanje rastlinja, popravilo bankin, krpanje vozišč
ter vzdrževanje prometne signalizacije in prometne
opreme;
- Zimsko vzdrževanje cest in pločnikov na območju
Trnja, ki zajema postavitev in odstranitev snežnih
kolov, preventivno posipavanje vozišč, pločnikov
in javnih parkirišč, pluženje snega ter posipavanje
vozišč, javnih parkirišč in pločnikov.
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Letno in zimsko vzdrževanje ulic, pločnikov in javnih
parkirišč na območju naselja Trnje izvaja Komunala
Brežice d.o.o.
dežurna številka: 051‐317‐736

Zaposleni skrbijo za vzorno urejene mestne
površine v Brežicah. Pri svojem delu uporabljajo
sodobno in ekološko sprejemljivo mehanizacijo
in opremo, s tem prispevamo k manjšemu hrupu
ter ozračja ne onesnažujemo z izpušnimi plini
motorjev na notranje izgorevanje
.

Nižje cene komunalnih storitev
V letu 2016 smo za naše uporabnike že tretje
leto zapored znižali cene komunalnih storitev.
Tokrat smo znižali vrednost postavk »cena javne
infrastrukture« pri ravnanju s komunalnimi
odpadki ter »omrežnina« pri oskrbi s pitno vodo.

Televizija dobrih zgodb,
tudi vasih, ze 26 let.
v

v

Srecno 2017!
v

Kdor ločuje, privarčuje!

Vsi si želimo živeti v zdravem in čistem okolju.
Skrb za čisto in urejeno okolje mora postati ena
najpomembnejših nalog vsakega od nas. Vsak
izmed nas lahko prispeva k ohranjanju čistejšega
okolja in naravnih virov, med drugim tudi s tem, da
ločuje odpadke.
Z veseljem ugotavljamo, da je v občini Brežice vedno
več zavednih občanov, ki vzorno ločujete odpadke. Z
vašo pomočjo smo v štirih letih poslovanja povečali
ločeno zbrane odpadke za neverjetnih 2.300 ton. S
tem pa smo tudi:
• poskrbeli za bolj čisto okolje za naše potomce,
saj v krogu recikliranja za novi (predelani)
izdelek uporabimo manj novih surovin in manj
energije,
• privarčevali cca 352.800 eur letno oz. cca 4,9 eur na 4-člansko družino na povprečni mesečni položnici,
• bili zgled našim otrokom, saj jih želimo vzgojiti v varuhe narave,
• omogočili nadaljnjo uporabo odpadkov in ponovno uporabo,
• dosegli zakonodajne zahteve za leto 2020.
S pravilnim ločevanjem odpadkov prihranimo cca 353.000 eur letno
V letu 2016 bomo s pravilnim ločevanjem odpadkov predvidoma privarčevali najmanj 352.800 eur, kar
znese cca 4,9 eur na položnici za 4-člansko družino. Če ne bi ločevali, bi bila vaša položnica dražja za ta
znesek.
Kako nam je to uspelo?

O delu komunale
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Iz mešanih v ločene odpadke - 2016

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

Če odložite odpadek na ekološki otok ali
v rumeno vrečo, je strošek obdelave in
odlaganja mešanih komunalnih odpadkov

153 eur/tono

0 eur/tono

V letu 2011
5.731 ton mešanega odpada
V letu 2016
Samo 3.425 ton mešanega odpada

RAZLIKA
OD 2011 DO 2016

2.306 ton

več odpadkov, ki smo jih odložili na ekološke
otoke namesto v zeleno hišno posodo

TAKO SMO SKUPAJ PRIVARČEVALI
252.800 eur (2.306 ton x 153 eur) oziroma 4,9 EUR na mesec/4 članska družina

S povečanim nadzorom in spodbujanjem ločevanja odpadkov bomo tudi naprej skrbeli, da se bo količina
mešanih komunalnih odpadkov zmanjševala, kar bo znižalo stroške obdelave in odlaganja komunalnih
odpadkov na vaših položnicah.

Nasveti za zmanjševanje in ločevanje odpadkov na viru
•
•
•
•
•
•
•

•
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Razmislite o nakupih kvalitetnejše obutve, oblačil in drugih stvari, saj je njihov rok trajanja po
navadi daljši, s čimer stvari kasneje pristanejo na odpadu.
Izdelke »za enkratno uporabo« zamenjajte s trajnejšimi (baterije, ki se jih da ponovno polniti,
prtički iz blaga namesto papirnatih, pralne pleničke namesto tistih za enkratno uporabo itd.).
Vso embalažo najprej dobro izpraznite in sperite. Pločevinke, konzerve, kartonsko embalažo za
tekočine in plastenke je potrebno najprej dobro stisniti in nato odvreči v rumeno posodo ali vrečo.
Preden nekaj zavržete, poskusite stvar popraviti ali uporabiti na kakšen drug način. Uporabne
stvari, ki jih ne potrebujete več, podarite bližnjim ali pa jih prinesite ob sobotah na tržnico Brežice.
Preden v posodo z modrim pokrovom odvržete kartonsko embalažo, jo dobro stisnite ali raztrgajte.
Namesto aluminijaste folije za shranjevanje živil uporabite plastične posodice, ki jih lahko
uporabite vedno znova.
Biološke odpadke lahko zbirate v posebnih posodah Organko, s čimer zmanjšate količino bioodpadkov na viru, pogostost odnašanja odpadkov v rjave zabojnike. Iz bioloških odpadkov v
omenjeni posodi lahko pridobite tudi kakovosten kompost in bio tekočino za zalivanje rastlin ali
čiščenje odtokov.
Plastične vrečke pri nakupovanju zamenjajte z vrečkami za večkratno uporabo ali košarami.

O delu komunale

NAVODILA ZA LOČEVANJE ODPADKOV
Rumeni zabojnik – embalaža

KAJ SMEMO ODLAGATI V RUMENI ZABOJNIK?
• plastenke pijač in živil,
• plastične kozarce in lončke,
• plastične vreče in folije,
• embalažo mleka in sadnih sokov, pločevinke
živil in pijač,
• plastično embalažo nenevarnih kemikalij
(ustrezno spraznjena),
• kovinsko
embalažo
barv
(ustrezno
spraznjena).

•
•

KAJ NE SODI V RUMENI ZABOJNIK?
kosovni plastični predmeti (otroške igrače,
polomljeni plastični stoli ipd.),
plastična embalaža nevarnih snovi ali
njihovih ostankov (motorna olja in druge
vrste mineralnih olj, sredstva za zaščito
rastlin, pesticidi, barve, laki, redčila ipd.).

Modri zabojnik – papirna in kartonska embalaža
KAJ SMEMO ODLAGATI V MODRI ZABOJNIK?
• kartonsko embalažo,
• ovojni papir in papirnate nakupovalne
vrečke,
• časopise,
• revije,
• zvezke, knjige,
• prospekte, kataloge,
• pisemske ovojnice brez plastificiranega
okenčka,
• pisarniški papir.

KAJ NE SODI V MODRI ZABOJNIK?
• kartonska embalaža za tekoča živila (npr.
embalaža mleka ali soka sodi v zabojnik za
embalažo),
• z živili pomazana ali prepojena embalaža
(jedilno olje, druge tekočine in ostanki živil),
• papirnata in kartonska embalaža (pladnji, kozarci za enkratno uporabo, embalaža globoko
zamrznjenih jedi),
• higienski papir (onesnažene papirnate brisače, prtički, robčki ipd.),
• samokopirni, povoščen in plastificiran papir,
• celofan,
• tapete,
• vreče lepil, cementa, apna, krmil.

O delu komunale

9

Zeleni zabojnik – steklena embalaža
KAJ SMEMO ODLAGATI V ZELENI ZABOJNIK?
• izpraznjene steklenice in stekleničke živil,
pijač, kozmetike in zdravil,
• izpraznjene kozarce vloženih živi,
• drugo stekleno embalažo.

ČESA NE ODLAGAMO V ZELENI ZABOJNIK?
• okenskega, avtomobilskega in drugega
ravnega stekla,
• ogledal,
• kristalnega in ekranskega stekla,
• stekla svetil (steklo neonskih, halogenskih
in žarilnih žarnic, stekleni senčniki svetil),
• pleksi stekla,
• karbonskega stekla in drugih vrst stekla iz
umetnih mas,
• laboratorijskega in drugega ognjevarnega stekla,
• keramike,
• kamenja,
• neizpraznjenih steklenic (hrane, pijače).

Rjavi zabojnik – biološki odpadki

KAJ SMEMO ODLAGATI V KOMPOSTNIK OZ. RJAVI ZABOJNIK?
Rjavi delci, ki jih smemo odlagati v kompostnik:
• čajni filtri,
• kavne usedline,
• koruzna stebla,
• kruh,
• lubje,
• odsekane veje,
• ostanki sadja,
• rjavo, odpadlo listje,
• slama,
• testenine,
• žagovina.
Zeleni delci, ki jih smemo odlagati v kompostnik:
• ostanki hrane,
• jajčne lupine,
• pokošena trava (priporočljivo jo je odlagati z rjavimi deli),
• gnoj rastlinojedih živali.
ČESA NE SMEMO ODLAGATI V KOMPOSTNIK OZ. RJAVI ZABOJNIK?
•
•
•
•
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olja in maščob,
ostankov tekstila,
vsebine vrečk za sesalce,
zdravil,

•
•
•
•

oblancev in žagovine obdelanega lesa,
mačjih in pasjih iztrebkov,
plenic,
cigaretnih ogorkov, kosti.
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Zadovoljstvo uporabnikov z
našimi storitvami je visoko
Na Komunali Brežice se zavedamo, da smo tu zaradi vas in za vas. Zato je vaše mnenje za nas, kot izvajalca
gospodarskih javnih služb, neprecenljiva povratna informacija. V ta namen smo tudi v letošnjem letu
izvedli anketiranje. Skupno je bilo izpolnjenih 240 anket.

Rezultati ankete
1. Kako ste zadovoljni z našimi komunalnimi storitvami?
MOŽNOST

ODSTOTEK

1 – SLABO

2,1

2 – ZADOVOLJIVO

1,7

3 – DOBRO

12,1

4 – ZELO DOBRO

40,4

5 – ODLIČNO

43,7

2. Kako ocenjujete naše delo na področju ravnanja z odpadki?
MOŽNOST

ODSTOTEK

1 – SLABO

2

2 – ZADOVOLJIVO

2,5

3 – DOBRO

12,5

4 – ZELO DOBRO

38

5 – ODLIČNO

45

3. Ali ste zadovoljni z izvajanjem čiščenja in odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode?
MOŽNOST

ODSTOTEK

1 – SLABO

5

2 – ZADOVOLJIVO

3,3

3 – DOBRO

15,8

4 – ZELO DOBRO

32,9

5 – ODLIČNO

43

4. Kako ocenjujete naše delo na področju oskrbe s pitno vodo?
MOŽNOST
1 – SLABO
2 – ZADOVOLJIVO
3 – DOBRO
4 – ZELO DOBRO

ODSTOTEK
1,7
2
11,3
22,5

5 – ODLIČNO

62,5

O delu komunale
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5. Ali ste zadovoljni z izvajanjem pogrebne dejavnosti?
MOŽNOST
1 – SLABO
2 – ZADOVOLJIVO
3 – DOBRO
4 – ZELO DOBRO
5 – ODLIČNO

ODSTOTEK
0,5
4,4
14,7
28,4
52

6. Kako ste zadovoljni z dogajanjem na tržnici?
MOŽNOST
1 – SLABO
2 – ZADOVOLJIVO
3 – DOBRO
4 – ZELO DOBRO
5 – ODLIČNO
SKUPAJ

ODSTOTEK
1,8
0,9
11,9
28,2
57,2
100

7. Ali Komunala Brežice izpolnjuje vaša pričakovanja?
MOŽNOST
1 – SLABO
2 – ZADOVOLJIVO
3 – DOBRO
4 – ZELO DOBRO
5 – ODLIČNO
SKUPAJ

ODSTOTEK
1,3
0,4
14,6
40,4
43,3
100

8. Kako zadovoljni ste s prijaznostjo in komunikacijo zaposlenih na Komunali Brežice?
MOŽNOST
1 – SLABO
2 – ZADOVOLJIVO
3 – DOBRO
4 – ZELO DOBRO
5 – ODLIČNO
SKUPAJ

ODSTOTEK
0,2
1,6
6
24,6
67,4
100

Hrastinska pot 44
SI-8250 Brežice
041 752 647

ventana@siol.net
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prodaja
montaža
svetovanje
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Zaposleni v Komunali Brežice že dve leti
uveljavljajo ukrepe Družini prijaznega podjetja
Komunala Brežice je 7. 5. 2014
pridobila osnovni certifikat »Družini
prijazno podjetje«. Postopek pridobitve
vodi Inštitut Ekvilib, podpirata pa ga
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve ter Evropski socialni sklad.
Ob vključitvi v postopek pridobivanja
osnovnega certifikata Družini prijazno
podjetje je Komunala Brežice izbrala
17 ukrepov, ki jih bomo implementirali

v proces do maja 2017, ko bomo prejeli
polni certifikat Družini prijazno
podjetje.
Med največkrat koriščenimi ukrepi so
otroški časovni bonus, načrtovanje
letnega dopusta, fleksibilni dnevni
odmori in priznavanje ur v času
pogrebnih
slovesnosti
svojcev
zaposlenih.

Komunala Brežice na Nacionalnem
merjenju organizacijske energije
dosegla nadpovprečen rezultat
Podjetje je letos pristopilo k projektu Nacionalna
raziskava organizacijske energije, ki odkriva
nove zakonitosti človeku prijaznega delovnega
okolja. Namen raziskave je bil pridobiti podobo
organizacijske energije na ravni podjetja, panoge
in tudi na nacionalni ravni. V projektu je sodelovalo
6427 udeležencev iz Slovenije. Povprečni indeks
organizacijske klime v slovenskem gospodarstvu
znaša 1,91.

O delu komunale

Naši zaposleni so nadpovprečno produktivni
V našem podjetju je sodelovalo 76 % zaposlenih iz
vseh dejavnosti. Indeks za naše podjetje znaša 2,34,
kar nas uvršča med najboljša podjetja v Sloveniji.
Rezultati nakazujejo na visoko produktivnost in
zavzetost naših zaposlenih, kar nas zelo veseli in
kar bomo v prihodnosti še izboljševali.

13

Ekološki projekt »Ohranimo čisto okolje«
v novem šolskem letu
Projekt Ohranimo čisto okolje izvajamo že tretje
šolsko leto. Poudarek je na ozaveščanju otrok in
mladine. Otroci se na delavnicah in predavanjih
seznanjajo z različnimi vrstami odpadkov in
njihovo potjo od nastanka do odpada, o pomenu
kompostiranja, vode iz pipe, zavržene hrane in
ponovne uporabe stvari.
V šolskem letu 2016/2017 smo do sedaj v sklopu
projekta že izvedli vrsto aktivnosti, v katerih je
sodelovalo skupaj že kar 791 otrok, in sicer smo
izvedli aktivnosti v OŠ Artiče (1., 2. in 3. razred),
v OŠ Bizeljsko (4. razred), v vrtcu Bizeljsko (2
oddelka), v OŠ Brežice (6. a-, 6. b-, 6. c-razred), v OŠ
Velika Dolina pa smo za 6. in 7. razrede pripravili
predstavitev komunalnih vozil. V sodelovanju z
Vrtcem Mavrica Brežice, vrtcem pri OŠ Pišece,
vrtcem Bizeljsko, OŠ Brežice, vrtcem in OŠ Cerklje
ob Krki smo okrasili novoletno smrečico z okraski
iz plastičnih lončkov. Lepo je videti ponosne
in zadovoljne obraze naših najmlajših, ki so s
svojimi rokami spremenili odpadek v okrasek. Res
neprecenljivo.

Komunala s številnimi aktivnostmi
na sejmu POK 2016
V Športni dvorani Brežice se je Komunala Brežice
ponovno predstavila na 6. Podjetniško-obrtnem
in kmetijskem sejmu (POK). Sejem je dobra
poslovna in družabna priložnost za celovito
predstavitev izdelkov in storitev. Naša glavna nit
je bila predstavitev novega projekta »Plastična
vrečka si ne zasluži všečka«, v sklopu katere smo
obiskovalce ozaveščali o alternativnih rešitvah
za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk. Drugi
dan sejma smo izvedli akcijo zbiranja nevarnih
odpadkov. Obiskovalci so tako s seboj med drugim
lahko prinesli odslužene akumulatorje, baterije
vseh vrst, ostanke in embalaže škropiv ter strupov.
Strokovni sodelavci podjetja so v dveh dneh
predstavili projekt marsikateremu obiskovalcu.
Na eni od stojnic smo vzpostavili tudi tržnico
»Prinesi – odnesi«. Obiskovalci so lahko sodelovali
v nagradni igri in se potegovali za zabojnik za
organske odpadke. Prav vsak obiskovalec sejma
pa si je na vhodu v sejemski prostor iz pipe mini
vodovodnega stolpa lahko natočil odlično brežiško
vodo.
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Z akcijo »Prinesi – odnesi« starim
stvarem podarimo novo življenje
S projektom smo začeli v juniju 2015 in do konca
maja 2016 v ponovno uporabo predali že več kot
14.000 uporabnih predmetov. Občani vsako soboto na brežiško tržnico prinesejo in odnesejo v
povprečju 300 predmetov, ki bi drugače končali na
odlagališču. Na takšen način starim stvarem podarimo novo življenje in osrečimo nove lastnike.
Akcija »Prinesi – odnesi« se širi na državni nivo
Našo akcijo so v letošnjem letu tudi na Zbornici
komunalnega gospodarstva prepoznali kot odlično,
saj so jo povzeli tudi v državno strategijo, kjer bodo
tudi ostalim komunalnim podjetjem v Sloveniji Sodelovanje z Zadrugo Dobrote
predlagali tovrstno delovanje na področju ponovne Veseli smo, da so ljudje začutili poslanstvo tega
projekta. Ker pa se je v tem času nabralo veliko
uporabe stvari.
oblačil in obutve, ki niso našli nove lastnike,
smo poiskali rešitev, in sicer smo se povezali z
Sodelujemo na različnih prireditvah in sejmih
Zadrugo Dobrote. V zadrugi zbirajo star tekstil, ga
Da je projekt uspešen in inovativen, priča presortirajo, uporabno ponudijo ljudem v stiski,
tudi dejstvo, da smo bili povabljeni na kar ostane, gre v proizvodnjo za industrijske krpe,
mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in ali predelajo v torbe in copate. Kar ne gre v promet,
zelenega življenjskega sloga Green v Gornjo odpeljejo na Nizozemsko v predelovalni obrat
Radgono, kjer ves čas sejma ozaveščamo o pomenu tekstila, kjer zopet vse sortirajo in predelajo v manj
ponovne uporabe stvari.
kakovosten material.
Z našo akcijo smo se udeležili tudi otroškega
bazarja v Cityparku Ljubljana in razširili zavedanje
o pomenu ponovne uporabe stvari ter hkrati
predstavljali našo akcijo, ki poteka že skoraj eno
leto in s katero smo osrečili marsikaterega starša/
otroka. Akcija je bila izredno odmevna in obiskana.

Tudi vi podarite stvarem novo življenje
Imate doma stvari, ki vam ne služijo več, a bi jih
z veseljem uporabil nekdo drug? Pridružite se naši
družbeno odgovorni pobudi »Prinesi – odnesi« in
še uporabne stvari, ki jih ne potrebujete več, podarite nekomu, ki jih potrebuje.

Aktivnosti ob evropskem
tednu zmanjševanja odpadkov
Za ozaveščanje ob evropskem tednu zmanjševanja
odpadkov smo od 21. do 27. novembra poskrbeli
tudi na Komunali Brežice. V avli Upravne enote
Brežice so si lahko obiskovalci iz mini vodovodnega
stolpa natočili kozarec pitne vode. S pitjem
vode iz pipe lahko v veliki meri prispevamo k
zmanjšanju količin odpadne embalaže. V ospredju
aktivnosti v tednu zmanjševanja odpadkov je bil
projekt »Plastična vrečka si ne zasluži všečka«.
S projektom želimo širšo javnost opozoriti na
naraščajočo količino odvrženih plastičnih vrečk in
z ozaveščanjem o alternativnih rešitvah zmanjšati
njihovo uporabo, s tem pa prispevati k zmanjšanju
onesnaževanja okolja.
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V sredo, 23. novembra, je na brežiški tržnici
potekal tudi projekt »Prinesi – odnesi«, ki je
imel pečat dobrodelnosti, saj smo zbirali otroške
stvari, predvsem igrače, ki jih bomo v sodelovanju
s Centrom za socialno delo Brežice podarili
družinam, ki si ne morejo privoščiti igrač.
V družbeno odgovorno ravnanje smo na prav
poseben način letos vključili tudi otroke in
mladino iz brežiške občine. Ti so v vrtcih in šolah iz
jogurtovih lončkov izdelovali okraske, s katerimi so
okrasili novoletno smreko.
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Vodooskrbna območja in
vodni viri v upravljanju
zaščita podtalja. Izdatnost vrtine je 100 l/s. Voda
se zajema samo iz te vrtine, vrtina Ci-1/83, katere
zmogljivost je 40 l/s, ni v uporabi in se trenutno ne
kaže potreba po uporabi. Pitna voda iz tega zajetja je
izredne kakovosti tako po mikrobioloških, fizikalnokemijskih kot radioloških parametrih. Dezinfekcija
vode se ne opravlja, saj v času obratovanja tega
zajetja ni bilo potrebe po tem, kar dokazujejo
analize vzorcev pitne vode na tem zajetju od leta
1990 pa do danes. V objektu črpalnice je predviden
prostor za vgradnjo plinskega klorinatorja ali druge
VODOVODNI SISTEM BREŽICE
vrste dezinfekcije, če bi se kdaj pokazala potreba
Največje vodooskrbno območje v občini je po njej.
Vodovodni sistem Brežice, ki zajema naselja
Brežice, Boršt, Brvi, Bukošek, Bušeča vas, Cerina,
Cerklje ob Krki, Cundrovec, Čatež ob Savi, Čedem, Črpališče Brezina
Črešnjice, Dečno selo, Dobeno, Dobova, Dolenja Črpališče Brezina od leta 1990 služi le kot rezervno
Pirošica, Dolenje Skopice, Dvorce, Gabrje pri zajetje, če pride do izpada črpališča Glogov Brod.
Dobovi, Gazice, Globočice, Globoko, Glogov Brod, Voda se v tem zajetju zajema iz kopanega in
Gorenje Skopice, Gorenja Pirošica, Gornji Lenart, betoniranega vodnjaka, premera 3 m, globine
Hrastje, Izvir, Jereslavec, Kamence, Kapele, 15 m. Ta vodonosnik je zajet v zgornjem prodnem
Krška vas, Loče, Mali Obrež, Mali Vrh, Mihalovec, nanosu visoke brežiške terase, podobno kot vrtina
Mostec, Podvinje, Poštena vas, Vinji Vrh, Stojanski Ci-1/83 v zajetju Glogov Brod. Glineni pokrov, ki
Vrh, Prilipe, Račja vas, Rakovec, Rigonce, Sela pri nad zajetjem Glogov Brod znaša do 70 m debeline,
Dobovi, Slogonsko, Sobenja vas, Spodnja Pohanca, se na tem delu počasi tanjša in je debel le nekaj
Arnovo selo, Dolenja vas pri Artičah, Dolenja vas pri metrov. Obstaja možnost dezinfekcije vode z
Krškem, Čele, Mrzlava vas, Trebež, Velike Malence, natrijevim hipokloritom (NaOCl).
Veliki Obrež, Vrhje, Vrhovska vas, Zasap, Zgornji
Obrež, Žejno, Župeča vas in del Župelevca.
Črpališče Prilipe
Vodovodni sistem Brežice se napaja iz dveh aktivnih
vodnih virov ter treh rezervnih vodnih virov. Večina Črpališče Prilipe zajema vodo iz dveh globokih vrtin,
pitne vode se črpa iz zajetja Trebež (Glogov Brod), ki so zavrtane do globine 120 m v razpokan srednje
manjši delež iz zajetja Prilipe, zajetje Brezina pa in zgornje triadni dolomit dobre transmisivnosti. V
od leta 1990 služi le kot rezervno črpališče. V letu uporabi sta vrtina Pr-2/88, globine 120 m, in vrtina
2015 se je na lokaciji zajetja Trebež izvedla nova Pr-3/92 globine 92,70 m. Skupna izdatnost vrtin
vrtina, globine 230 m, ki je v fazi izvajanja črpalnih je 35 l/s, tolikšna je tudi možnost maksimalnega
poskusov. S prevzemom vodovodnega sistema črpanja. Čeprav se vsa voda črpa iz dolomita, je
Arnovo selo v upravljanje pa je kot dodatni rezervni vgrajen sistem za samodejno dezinfekcijo vode
vodni vir zavedeno tudi zajetje izvira podzemne s plinskim klorom v objektu vodohran Prilipe,
vode Brezovec. Po prevezavi vodovodnih sistemov kamor se brez predhodne rabe neposredno črpa
Stojanski Vrh in Arnovo selo na vodovodni sistem vsa voda iz zajetja Prilipe. Dnevno se v zajetju
Brežice pa sta rezervna vodna vira postali tudi Prilipe načrpa približno 700 m3 vode, približno
250 m3 se porabi za oskrbo naselij, ki se oskrbujejo
zajetji Novaščk ter Brezovec.
neposredno iz zajetja Prilipe, ostanek vode, 450
m3, pa gravitacijsko odteka v vodohran Čatež, kjer
Črpališče Trebež (Glogov Brod)
se meša z vodo iz zajetja Glogov Brod. Direktno se
Črpališče Trebež (Glogov Brod) zajema pitno vodo iz zajetja Prilipe oskrbujejo naselja Prilipe, Cerina,
iz 200 m globoke vrtine VT-1/84, ki sega v globoke Žejno, Dvorce, Dobeno, Sobenja vas in Globočice.
Javno podjetje Komunala Brežice d. o. o. opravlja
dejavnost oskrbe s pitno vodo v občini Brežice,
kjer s pitno vodo oskrbujemo prebivalce iz sedmih
različnih vodooskrbnih območij – vodovodnih
sistemov: Brežice, Mokrice, Pišece, Sromlje, Križe,
Mrzlavski Gaj–Stankovo–Vitovec in Bizeljsko, ki se
z vodo napajajo iz 12 vodnih virov. Večina vodnih
virov je zaščitenih z varstvenimi pasovi na podlagi
odlokov o zavarovanju vodnih virov.

prodne nanose. Značilnost tega vodonosnika je, da
je na vrhu pokrit na določenih mestih celo s 70 m
debelim glinenim pokrovom, ki služi kot odlična
16
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VODOVODNI SISTEM MOKRICE

Napaja se iz enega vodnega vira v grapi potoka
Vodovodni sistem Mokrice zajema naselja Cirnik, Močnik pod Pečicami.
Podgračeno, Mala Dolina, Velika Dolina, Koritno, Črpališče Močnik zajema pitno vodo iz ene globoke
Laze, Jesenice, Obrežje, Perišče, Rajec, Slovenska vrtine: Pe-1/90, globine 200 m, ki sega v močno
vas, Nova vas pri Mokricah, Ponikve in del Gaja. razpokan zgornji triadni dolomitni vodonosnik.
Napaja se iz enega vodnega vira v predelu Krči ob Značilnost tega vodonosnika je, da je varen za
oskrbo, ker se nahaja v triadnem razpoklinskem
Dolinskem potoku pod gradom Mokrice.
Črpališče Mokrice zajema pitno vodo iz dveh (2) vodonosniku (dolomit), ki pa je močno razpokan.
globokih vrtin: Mo-1/88, globine 126 m, in Mo-2/88, Zmogljivost vodnega vira znaša 3,33 l/s.
globine 123 m, ki segata v dolomitni vodonosnik.
Značilnost tega vodonosnika je, da je dokaj varen
za oskrbo, ker se nahaja v triasnem razpoklinskem
vodonosniku (svetlo siv do bel dolomit), ki je
drobno razpokan. Nad posamezno vrtino je zgrajen
vodnjaški jašek. Tako imamo dva vodnjaška jaška,
ki sta v celoti vkopana oz. obsuta, v jaških sta
vgrajeni potopni črpalki, ki obratujeta izmenično.
Izdatnost vodnega vira znaša 20 I/s, tolikšna je
tudi možnost maksimalnega črpanja ob delovanju
obeh črpalk. Čeprav se vsa voda črpa iz dolomita,
je vgrajen sistem za samodejno dezinfekcijo vode
s plinskim klorom v objektu vodohran Mokrice,
kamor se brez predhodne rabe neposredno črpa
vsa voda iz zajetja Mokrice.
Dnevno se v zajetju Mokrice povprečno načrpa 370
m3 pitne vode.
VODOVODNI SISTEM PIŠECE
Vodovodni sistem Pišece zajema naselja Pišece,
Pavlova vas, Podgorje pri Pišecah, Blatno, Dednja
vas, Brezje pri Bojsnem, Piršenbreg, Veseli Vrh ter
del Bojsnega.

Surova voda je bistra, brez barve, vonja in okusa,
na podlagi analiz je neoporečna po vseh kriterijih,
vendar se zaradi razvejanega omrežja ter majhne
redne porabe vode, saj so na območju pretežno
vikendi in zidanice, izvaja dezinfekcija z natrijevim
hipokloritom.
Dnevno se v zajetju Pečice povprečno načrpa 110
m3 pitne vode.
VODOVODNI SISTEM KRIŽE
Vodovodni sistem Križe se napaja iz vodnega vira
Lešje, kjer se zajema površinski izvir podzemne
vode. Kapaciteta vodnega vira omogoča
maksimalen vodni pretok 1 l/s.
Letna količina porabljene vode na vodovodnem
sistemu Križe znaša približno 4.200 m3, kar ustreza
povprečni porabi 11,5 m3/dan oziroma povprečnemu
pretoku 0,13 l/s. Iz podatkov je razvidno, da je
VODOOSKRBNA OBMOČJA IN VODNI VIRI V UPRAVLJANJU
Komunale Brežice d.o.o.
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Črpališče Stari mlin zajema pitno vodo direktno
iz tlačnega vodovoda, ki se napaja iz arteškega
vodnjaka – vrtine Piš-1/94, globine 100 m, ki je
poševno zavrtana v triasni dolomitni vodonosnik.
Značilnost tega vodonosnika je, da je dokaj varen
za oskrbo, ker se nahaja v triasnem razpoklinskem
vodonosniku (svetlo siv do bel dolomit), ki je drobno
razpokan. Črpališče je locirano v starem vodnem
mlinu ob Gabernici v bližini izvira Duplo v Pišecah.
Zmogljivost vodnega vira znaša 17,77 l/s. Čeprav se
vsa voda črpa iz dolomita, je v tem objektu vgrajen
sistem za samodejno dezinfekcijo vode s plinskim
klorom v objektu Stari mlin, kjer je možno vso vodo
dezinficirati. Zaradi odlične kakovosti pitne vode
se obseg dezinfekcije postopoma zmanjšuje.
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VO Križe
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VO Bizeljsko

VO Pišece

VO Sromlje
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VO Brežice
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Dnevno se v zajetju Pišece povprečno načrpa 170
m3 pitne vode.

VO Brežice-Prilipe

8

VO
Stankovo

3
4

VODOVODNI SISTEM SROMLJE
Vodovodni sistem Sromlje zajema naselja
Curnovec, Oklukova Gora, Volčje, Sromlje, Silovec
in od sredine leta 2015 tudi Zgornja Pohanca.

O delu komunale

VO Mokrice

7
LEGENDA:
VO Brežice - vodooskrbno območje

- vodni vir

17

odvzem pitne vode na zgornji meji zmogljivosti, Letno se v zajetju Stankovo povprečno načrpa 3000
zato Občina Brežice pripravlja projekt povezave m3 pitne vode.
vodovodnega sistema Križe z vodnim virom Pečice,
ki napaja tudi vodovodni sistem Sromlje.
VODOVODNI SISTEM BIZELJSKO
Vodovodni sistem Bizeljsko zajema naselja
Bizeljsko, Vitna vas, Stara vas – Bizeljsko , Nova
Vodooskrba naselij Stankovo, Mrzlavski Gaj in vas ob Sotli, Brezovica na Bizeljskem, Gregovce,
Vitovec je organizirana v vodovodnem sistemu Bračna vas, Bukovje, Drenovec pri Bukovju, Orešje
Mrzlavski Gaj–Stankovo–Vitovec, ki se napaja iz na Bizeljskem, Bizeljska vas, Dramlja ter del
enega vodnega vira, zajetja izvira podzemne vode Župelevca, ki se napaja iz enega vodnega vira,
Stankovo. Zajetje se ne nahaja na vodovarstvenem zajetja izvira podzemne vode Duplo v Pišecah.
zajetju pitne vode.
Zajetje se nahaja na vodovarstvenem območju
Zajetje se nahaja pod vasjo Stankovo, njegova vrtine Piš-1/94.
zmogljivost znaša 1,3 l/s. V zajetju sta dve črpalki iz Zmogljivost zajetja znaša 9 l/s. Na sistemu se
nerjavnega jekla – ena deluje, druga je kot rezerva. izvaja dezinfekcija z natrijevim hipokloritom.
Prav tako se v objektu nahaja klorinatorska postaja,
izvaja se dezinfekcija z natrijevim hipokloritom.
VODOVODNI SISTEM STANKOVO

V letu 2016 so nam bili zaupani v
upravljanje novi vodovodni sistemi
V letu 2016 je Občina Brežice zaupala v upravljanje
podjetju Komunala Brežice dva vodovodna sistema,
in sicer vodovodni sistem Arnovo selo ter vodovodni
sistem Bizeljsko. V veliki vodovodni sistem Brežice
pa smo združili vodovodne sisteme Arnovo selo,
Mrzlava vas ter Stojanski Vrh.
Vodovodni sistem Arnovo selo in združitev z
vodovodnim sistemom Brežice
Vzorno upravljani vodovodni sistem Arnovo selo
obsega 26.072 m vodovodnih cevovodov, na
katerem so tudi trije vodovodni objekti, in sicer
zajetje Brezovec ter vodohrana Arnovo selo 1 in
Arnovo selo 2. Vodovodni sistem se je napajal
iz zajetja Brezovec, ki pa se je ob deževju kalil.
Po začetku upravljanja vodovodnega sistema
v upravljanje smo ga prevezali in združili z
vodovodnim sistemom Brežice, kot vodni vir
se sedaj uporablja zajetje Glogov Brod, zajetje
Brezovec pa se vodi kot rezervno zajetje. Tako ob
prevzemnih aktivnostih kot tudi ves čas po začetku
izvajanja so člani vodovodnega odbora Arnovo
selo z našim podjetjem izredno dobro sodelovali,
še posebno gospod Štefan Kramžer, ki se angažira
ob vsaki tehnični težavi in nam pomaga s svojim
poznavanjem delovanja vodovodnega sistema.

18

Prevezava vodovodnega sistema Mrzlava vas na
vodovodni sistem Brežice ter ureditev tlačnih razmer
V septembru smo izpeljali izvedbo prevezave vodovodnega sistema Mrzlava vas na vodovodni sistem Brežice. Sodelavci enote oskrbe s pitno vodo
so izpeljali projekt od ideje, preverjanja dejstev in
dnevnih razmer na terenu, vključno s stalnim spremljanjem tlačnih razmer, preračunov hidravlike ter
nazadnje tudi samo realizacijo projekta. Vodovodno omrežje naselja Mrzlava vas se je prevezalo na
vodovodni sistem Brežice preko novozgrajenega
vodovodnega omrežja Zgornja Straža–Mrzlava vas
na vodohran Zgornja Straža, ki se je zgradil v okviru projekta »Hidravlične izboljšave«. Hkrati se je
prenehalo oskrbovati iz vodnega vira Pšeničnica I
in Pšeničnica II, iz uporabe se je izločil tudi vodohran Mrzlava vas. Vodovodno omrežje Mrzlave vasi
se je razdelilo na dve tlačni coni, uporabnikom, ki
so do sedaj morali za željeni tlak na vodovodnih
priključkih uporabljati hidropake, pa zagotovili
ustrezne tlake med 3–4 bare, tako da hidropakov
več ne potrebujejo. Projekt je financirala Občina
Brežice, sodelavci enote oskrbe s pitno vodo pa so
ponovno dokazali, da so kos tudi najzahtevnejšim
vodovodarskim izzivom.

O delu komunale

Prevezava vodovodnega sistema Stojanski Vrh na Vodovod Bizeljsko
vodovodni sistem Brežice
Občina Brežice nam je zaupala upravljanje
V mesecu juliju smo izpeljali izvedbo prevezave vodovodnega sistema Bizeljsko, s katerim
vodovodnega sistema Stojanski Vrh na vodovodni upravljamo od 1. 6. 2016. Obsega približno 77
sistem Brežice. Projekt združevanja vodovodnih km cevovodov in oskrbuje s pitno vodo 1112
sistemov Stojanski Vrh in Brežice se je pričel že v uporabnikov.
letu 2015, ko se je v financiranju Občine Brežice
izvedla vodovodna povezava med Vrhovsko vasjo Tematiko upravljanja vodovoda Bizeljsko je posebej
ter Vinjim Vrhom, ki je bil najnižji vodohran vodo- obravnaval tudi Občinski svet Občine Brežice na
vodnega sistema Stojanski Vrh. V sredini tega leta svoji 13. redni seji, dne 12. 9. 2016, in še enkrat
se je izvedel nov električni priključek za vodohran sprejel sklep, da se upravljanje javnega vodovoda v
Vinji Vrh ter vgradila črpalka za črpanje brežiške KS Bizeljsko zaupa podjetju Komunala Brežice.
pitne vode v smeri vodohrana Stojanski Vrh. Tako
se je lahko opustilo zajetje Novaščk, katerega lastnost je bilo kaljenje ob deževjih. V prejšnjiih letih
je bilo potrebno zaradi motnosti pitno vodo v naseljih Stojanski Vrh, Vinji Vrh in Poštena vas večkrat
prekuhavati, kar pa sedaj več ni potrebno.
Na omenjenem vodovodnem sistemu od meseca junija izvajamo sledeče:
- notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode,
- ukrepe za ustreznost pitne vode,
- čiščenje vodovodnega omrežja in vodovodnih objektov v skladu s HACCP-om in določili Pravilnika
o pitni vodi,
- odkrivanje vodovodnih okvar in saniranje le-teh,
- obračunavanje akontacije vodarine in omrežnine.
Posebej nas veseli, da je večina uporabnikov na Bizeljskem zelo zadovoljna z našim delom in da z njimi
zelo dobro sodelujemo.

Komunala se je predstavila
bodočim dijakom na ETrŠ
Na povabilo prof. Nadje Ivšič smo tudi letos sodelovali
na dnevu predstavitve poklicev za bodoče dijake na
Ekonomski in trgovski šoli Brežice.
Namen je bil predstavitev podjetja, ki zaposluje
širok spekter poklicev. Natančneje smo predstavili
svoje delo, ter Komunalo, ki ni zgolj pobiranje smeti,
temveč veliko več. Naši komunalni delavci v prvi vrsti
skrbijo za čisto okolje, so del kolektiva, sam poklic je
zato cenjen in spoštovan.

O delu komunale
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Številne aktivnosti v sklopu
Učeče se organizacije
Komunala Brežice je v letu 2015 pridobila certifikat z nazivom Učeča se
organizacija (Learning Brand), ki ga podeljuje Life Learning Academia.
Cilj učečih se organizacij je poudariti in promovirati pomen izobraževanja
ter spodbuditi podjetja k zavedanju, da sta učenje in znanje sestavini,
brez katerih organizacije v prihodnje ne bodo mogle uspešno delovati in
obstati. Komunala Brežice se je s prevzemom certifikata zavezala, da bo
še naprej, tako kot do sedaj, mlade motivirala, mentorirala in spodbujala
k inovativnemu razmišljanju in ambicioznemu delu.
V sklopu aktivnosti izvajamo številne aktivnosti, kot so: prenos znanja
med mentorji in mentoriranci, razvijanje možnosti za prenos znanja,
zunanja in notranja izobraževanja, pridobivanje kompetenc, in druge.

Urejenost ekoloških otokov
Ekološki otoki so namenjeni ločenemu zbiranju
odpadne embalaže (karton in papir, odpadna
embalaža, steklena embalaža) in niso zbirno
mesto drugih vrst odpadkov. Menimo, da si vsi
zaslužimo čisto in lepo okolje, zato moramo
skupaj poskrbeti, da se okrog ekoloških otokov ne

odlagajo odpadki, ki tja ne sodijo (gume, kosovni in
mešani komunalni odpadki, nevarni odpadki, ravno
steklo, bela tehnika, elektronika, trda plastika,
les, tekstil, gradbeni material...). Za odlaganje
tovrstnega odpada lahko naročite zabojnik, ki vam
ga brezplačno dostavimo 1 x v letu.

K projektu »Zdravo – bolj zdravo –
voda iz pipe« pristopila nova podjetja
Namen projekta je seznaniti splošno javnost
o pomenu pitja vode iz pipe. S projektom smo
pričeli lansko leto. Z njim smo prisotni v podjetjih
in organizacijah v občini Brežice, v vzgojnoizobraževalnih institucijah pa v sklopu projekta
»Ohranimo čisto okolje« mlade ozaveščamo o
pomenu pitja vode iz pipe. V zadnjih mesecih so k
projektu pristopila nova podjetja, in sicer Posavc d.
o. o., KOP d. d. in Knjižnica Brežice.
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Pridružite se nam tudi vi
Če se želite vključiti v projekt, nam pišite na
e-naslov jasmina.butara@komunala-brezice.si.
Z vključitvijo v projekt vaše podjetje svojim
zaposlenim in širši javnosti sporoča, da vam ni
vseeno za okolje, saj se zavedate pomena ohranjanja
čiste pitne vode in zmanjšanja odpadnih plastenk.

O delu komunale

Z vključitvijo boste pridobili sledeče:
•

Večja lojalnost zaposlenih podjetju/organizaciji, saj boste s pristopom k projektu dokazali, da skrbite
za njihovo zdravje in nižje stroške.

•

Pridobitev pravice do uporabe logotipa projekta v vseh svojih dokumentih in promocijskih gradivih.

•

Pridobitev potrdila o vključitvi v projekt, ki ga podeljuje Komunala Brežice.

•

Promocija vašega podjetja/organizacije v slovenskih medijih in na spletni strani Komunale Brežice.

•

Ob pristopu dobite brezplačno zloženko o pomenu pitja vode iz pipe za vse zaposlene v podjetju.

•

Podarimo vam stekleni vrč z logotipom projekta. Če podjetje zaposluje več kot 10 ljudi, dobi za vsakih
10 zaposlenih dodaten vrč, vendar skupno največ 5 vrčev.

•

Za vaše zaposlene izvedemo brezplačno strokovno predavanje o pomenu pitja vode iz pipe.

O delu komunale
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Z e-položnicami pridobite mini kompostnik
Organko ali zabojnik za embalažo
Ena izmed pomembnih aktivnosti podjetja Komunala Brežice je ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi
uporabnikov pri varčevanju porabe papirja.
S tem namenom že od 1. 1. 2015 omogočamo našim uporabnikom prejemanje e-računov v spletno banko.
Prav tako omogočamo prejemanje položnic v pdf-obliki na vaš elektronski naslov ali v vašo mobilno
denarnico.
Možne oblike prejemanja računov za komunalne storitve so sledeče:
o e-račun prejmete direktno v vašo spletno banko (npr.: NLBklik, eLON, HypoNET...), kjer nato račun
plačate zgolj z enim klikom;
o pdf-položnico prejmete v svoj e-poštni predal. Po prejemu položnice v e-poštni predal lahko nato
položnico plačate preko vaše spletne banke, tako da v spletni banki izpolnite UPN-plačilni nalog
s podatki iz 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;
o račun v mobilno denarnico omogočamo s storitvijo hall mBills.
Na prejemanje e-računov, pdf-položnic v vaš e-poštni predal ali računov v mobilno denarnico se lahko
prijavite tako, da izpolnite Soglasje za prejemanje e-računov na naši spletni strani (www.komunalabrezice.si) v zavihku Obrazci in vloge.
Prijavite se na prejemanje komunalnih položnic v elektronski obliki in prispevajte k varovanju okolja
in k znižanju stroškov komunalnih storitev.
Če se do vključno 15. februarja 2017 prijavite na eno izmed zgoraj naštetih oblik prejemanja e-računov
za vsaj 12 mesecev, vam podarimo mini kompostnik za bio odpadke Organko v protivrednosti 34,86 eur
ali gospodinjski zabojnik za zbiranje embalaže.
Kaj je Organko?
Organko je kuhinjski kompostnik za odlaganje ostankov sadja in
zelenjave. Če jim dodamo mikroorganizme biogen, v dveh do štirih
tednih fermentirajo v kompost. Poleg tega se s pomočjo tega pridela tudi
100 % naravno gnojilo za zalivanje lončnic, vrta in naravno sredstvo za
čiščenje in vzdrževanje odtokov.
Omenjena posoda ima poleg že navedenih produktov še drugo dodano
vrednost, in sicer:
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•

je brez neprijetnega vonja,

•

brez nadležnih insektov,

•

ne potrebujemo vrečk za odpadke,

•

biološke odpadke odnašamo v zbirnik komaj na 14 ali 21 dni,

•

pravilno ločeni biološki odpadki,

•

nizki stroški ravnanja z biološkimi odpadki,

•

hitrejši postopek predelave bioloških odpadkov.

Aktualno

Zabojnik za embalažo 40 l
Lahko se odločite za zabojnik za embalažo.

KAKO DO ZABOJNIKA?
Ob oddaji soglasja za prejemanje e-računov izpolnite še pristopno izjavo za prejemanje e-računov in jo
oddajte na naslov Komunale Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice najkasneje do 15. februarja 2017,
če želite prejeti katerega izmed zabojnikov.
PRISTOPNA IZJAVA ZA PREJEMANJE E-RAČUNOV
Uporabnik:
Ime in priimek ________________________________________________________
Naslov ________________________________________________________________
Šifra plačnika računa ___________________________________________________
Kontaktni podatki: ____________________________________________________
E-naslov ____________________________________________________________
Telefon: _____________________________________________________________

OBKROŽITE vrsto zabojnika, ki ga želite prejeti:
1. ORGANKO

2. ZABOJNIK ZA EMBALAŽO (42 L)

Zabojnik boste lahko prevzeli po predhodnem dogovoru z nami.
Spodaj podpisani/a soglašam, da bom izbrani način e-računov izvajal/a za obdobje najmanj 12 mesecev
od dneva oddaje tega kupona.
Datum:

Podpis:

___________________

___________________

Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Aktualno
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Tržnica Brežice
Tržnica v Brežicah ima že dolgo tradicijo. Predvojne
in povojne generacije Brežičanov se je spominjajo na
lokaciji med vodovodnim stolpom in občinsko stavbo,
na zdajšnji lokaciji pa obratuje od leta 1966. Dve leti je
tega, odkar se družimo na povsem prenovljeni tržnici.
Tržnica ni zgolj nakupovalno središče, ampak je že
tradicionalno tudi kraj, kjer se občani srečujejo in
družijo.
Od njive do mize
Lokalno pridelana in predelana hrana je bolj okusna in hranljiva, med drugim tudi zato, ker jo lahko
zaužijemo v času dozorelosti pridelkov.
S tem ko se prehranjujemo lokalno, prispevamo:
• h krajšim dobavnim potem (manjša poraba fosilnih goriv, manj hrupa in onesnaženja zraka);
• h krajšemu času skladiščenja živil;
• k manjši količini embalaže, saj lokalni izdelki po navadi niso pakirani v dvojnih plastičnih embalažah.
Zakaj se prehranjevati lokalno?
• ker ima hrana več okusa;
• ker vsebuje več antioksidantov in vitaminov;
• ker vsebuje manj kemičnih snovi (za zaviranje zorenja,
podaljševanje trajnosti, ohranjanje barve, ipd.).
Ponudba na tržnici – za vsakega nekaj
Ponudba svežih, lokalnih in predvsem domačih izdelkov na
tržnici v Brežicah je pestra. Tu lahko kupite sezonsko sadje
in zelenjavo, suho sadje in oreščke, sire, jogurte, domač
kruh in pecivo, suhomesnate izdelke, oblačila in rože.
Dogodki na tržnici
Z aktivnostmi za oživitev tržnice želimo še dodatno
spodbuditi naše občane, da se začnejo vračati k lokalnemu.
Ena izmed najbolj obiskanih akcij je brezplačna menjava
uporabnih stvari »Prinesi – odnesi«, ki poteka na tržnici
vsako soboto od 8. do 12. ure. Na soboto tako zamenja
lastnika več kot 300 uporabnih stvari, ki bi v nasprotnem
primeru pristale na odpadu.

Kmetija Krošelj se predstavi
Kmetija Krošelj se nahaja v vasi Dečno selo s hišno številko
56. Je manjša kmetija, ki pretežno prideluje zelenjavo, leto pa ob sobotah prodaja na tržnici v Brežicah že štirideset
let.
Pred štiridesetimi leti ...
Začetkov prodaje na stojnici se ga. Antonija zelo dobro
spominja, saj je bilo bistveno drugače kot danes. Ponudba
je bila večja, različna, res so si ljudje lahko kupili, kar so
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iskali, tudi kupcev je bilo več, je pa res, da je sedaj prodaja manjša zaradi ponudbe v trgovskih centrih, ki
imajo vse na enem mestu, se pa ljudje premalo zavedajo, koliko bolj zdrava je hrana, pridelana v lokalnem
okolju, kot tista, pripeljana od daleč. Bilo je občutiti življenje, ljudje so se družili, danes tega praktično
ni več.
Kupci/ponudniki nekoč in danes ...
So stari in so mladi, nekoč jih je bilo seveda več, tudi ponudbe je bilo več, imeli so kaj videti in kupiti,
tudi navade se spreminjajo, včasih je bilo stalnih kupcev veliko, danes je več enkratnih obiskovalcev, na
žalost, saj je ponudba res domača in sveža. Veseli pa jo, da je tudi veliko mladih, predvsem družin, ki
kupujejo na tržnici, vendar je teh še vedno premalo, skrbi jo, saj pravi, da tržnica izumira, kar je velika
škoda, to je del mesta, del tradicije. Tisti, ki pridejo prvič, pridejo nazaj, saj pravijo, da sta zelenjava in
sadje polnejšega, pravega okusa.
Tržnica danes ...
Tržnica obratuje vsak dan od ponedeljka do sobote med 7.
in 14. uro, večinoma pa se prodajalci in kupci srečujejo in
'barantajo' ob sobotnih dopoldnevih.
Na tržnico se ga. Antonija rada vrača, že dolga leta tudi
zaradi prijateljev, drugih prodajalcev, ki so v teh dolgih
letih stkali prav lepo prijateljstvo. In to je tudi čutiti, saj so
med obiskom ravno skupaj malicali, kramljali in se smejali.
Pravi, da si želi novih ponudnikov, nikakor ne bi predstavljali
konkurenco, vendar bi jim svetovala, naj vztrajajo, saj ljudje
rabijo čas, da se navadijo na nekaj novega. Mestna tržnica
je del tradicije, vse se je začelo na trgu izmenjave dobrin,
ki je preraslo v trgovino, tako kot jo poznamo danes. Torej,
pridite vsi, naj se tradicija ohrani, le tako se bo ohranila
domača hrana, ki je bistvena za kakovostno življenje nas in
naših zanamcev.

Eko jelka krasi staro
mestno jedro Brežic
Po mesecu zbiranja odpadnih lončkov in izdelovanja
unikatnih okraskov so otroci iz vrtcev in osnovnih šol
v Posavju zavihali rokave ter se v starem mestnem
jedru Brežic lotili krasitve novoletne jelke. Okrašena z
raznolikimi in pisanimi izdelki iz recikliranega materiala
prav gotovo pritegne poglede vsakega mimoidočega.
Za praznično okrasitev jelke z ekološko noto smo se
odločili v našem podjetju v sodelovanju z Občino Brežice.
Veseli smo, da so se vzgojitelji in učitelji tako prijazno
odzvali našemu povabilu. Vsem, predvsem pa našim
najmlajšim, smo pokazali, da lahko brez velikih finančnih
sredstev ustvarijo nenavadne okraske in s tem hkrati
prispevajo tudi k varovanju okolja. Otroci iz vrtca Mavrica
Brežice, vrtca pri OŠ Pišece, vrtca Bizeljsko, OŠ Brežice,
vrtca in OŠ Cerklje ob Krki so bili navdušeni nad tem, da so
lahko sami pripomogli k okrasitvi novoletne jelke v centru
mesta.

Aktualno
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Vabljeni na Facebook stran Komunale
Komunala Brežice ima od letošnjega leta svojo uradno Facebook stran
https://www.facebook.com/komunala.brezice/.
Nad Facebook stranjo bdi Komunalko, maskota našega podjetja, ki je tu, da nam pomaga z nasveti, nas sproti informira o dogodkih in aktivnostih Komunale Brežice ter ozavešča. S sodelavci Komunale Brežice se vsakodnevno
trudi, da bi bili uporabniki še bolj zadovoljni. Pridružite se nam na strani in širite novice naokoli. Več kot nas bo,
dlje bo segel naš glas.

Komunala Brežice med prvimi
podjetji prejela uradni certifikat
sistema kakovosti ISO 9001:2015
Za naše podjetje sta kakovost in nenehni razvoj eni izmed
prioritet. Z našimi storitvami se vsak dan srečujete tako naši
uporabniki kot druge zainteresirane strani, zato je ključnega
pomena, da so storitve izvedene kakovostno in korektno. Da bi
s kakovostjo dosegli odličnost poslovanja na vseh področjih,
je seveda potrebno nenehno izboljševanje, zato smo v mesecu
oktobru 2016 uspešno opravili prvo presojo sistema kakovosti
ISO 9001:2015, ki jo je izvedla certifikacijska hiša SIQ
Ljubljana, in med prvimi v Sloveniji pridobili uradni certifikat
sistema kakovosti ISO 9001:2015.

Izšle so Eko obarvanke
V našem podjetju Komunala Brežice si vseskozi prizadevamo,
da bi bili naši najmlajši bodoči odgovorni varuhi narave, zato
zanje izvajamo veliko projektov. V sklopu tega smo z namenom
ozaveščanja o pomenu ohranjanja narave in varovanja okolja
izdali Eko pobarvanke. Verjamemo, da bodo Eko pobarvanke še
dodatno prispevale k zavedanju otrok o omejenosti naravnih
virov in pomembnosti varovanja le-teh. Likovna dela so
večinoma prispevali učenci iz Osnovne šole Brežice, in sicer v
okviru projekta Eko uganke v preteklem šolskem letu.
Eko pobarvanke smo za novoletna darila razdelili vsem
predšolskim otrokom v občini Brežice.
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V novo leto z novo
obliko položnic
V podjetju smo se odločili, da temeljito prenovimo
informacijski sistem, in s tem tudi obliko položnice
komunalnih storitev. Z novo obliko položnice se
želimo približati vam, naši uporabniki. Položnica bo

bolj pregledna in grafično razdelana. Verjamemo,
da boste na takšen način lažje spremljali vsebino
položnic in imeli boljši pregled nad stanji po
posameznih postavkah.

Dovoz odpadkov
na ZRC Boršt
V kolikor podjetnik ali obrtnik izvaja dela, kjer
nastajajo odpadki, ki jih bo kot izvajalec del v
imenu stranke pripeljal na Zbirno reciklažni center
Boršt (npr. menjava oken, sanacija kopalnice...),
nas mora stranka o nameri predhodno obvestiti.
Posredovati nam mora podatek o vrsti in približni
količini odpadka, okvirnem terminu dovoza ter
podatek o izvajalcu (podjetniku ali obrtniku).
Tovrstno odlaganje odpadkov pripada vsakemu

Aktualno

gospodinjstvu enkrat letno brezplačno. V primeru
gradbenega odpada ga lahko v sklopu enega
naročila podjetnik ali obrtnik v imenu stranke
pripelje največ 500 kg.
V kolikor s strani uporabnika dovoz ne bo vnaprej
najavljen, bomo podjetniku ali obrtniku kot
dovozniku prevzem kosovnih odpadkov zaračunali
oz. zavrnili (gradbeni odpad).
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Male komunalne čistilne
naprave – NOVOSTI!
Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda se je konec leta 2015 spremenila zakonodaja, ki ureja področje
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na področju, kjer ni kanalizacije.
Vsi objekti, ki se nahajajo na območju, kjer ni javne kanalizacije in kjer le-ta ni predvidena, morajo najkasneje do
31. 12. 2021 vgraditi malo komunalno čistilno napravo (v nadaljevanju: mKČN).
Vrste mKČN
Mala čistilna naprava je:
•

rastlinska mKČN, lagunska mKČN ipd., ki dosega mejne vrednosti KPK < 200 mg/l,

•

tipska mKČN, ki glede na izjavo o lastnostih dosega učinek čiščenja najmanj 80 %,

•

kot mKČN se lahko uporablja tudi naprava, sestavljena iz enote za mehansko čiščenje (pretočna greznica)
in enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo in infiltracijo.

Uporaba obstoječih greznic
Obstoječe greznice se lahko spremenijo v mKČN, a le če greznica ustreza določenim pogojem (navedenim v
nadaljevanju) in je nadgrajena z enoto za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, v skladu s standardi (SIST EN
12566-6, SIST EN 12566-5, SIST EN 12566-2).
Greznica mora ustrezati naslednjim pogojem:
•

da se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode, 150 l/osebo na dan,

•

njena koristna prostornina znaša najmanj 2 m3 na osebo,

•

ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega približno polovico celotne prostornine
pretočne greznice,

•

je izvedena tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje,

•

je izvedena tako, da je zagotovljeno njeno odzračevanje in

•

je zagotovljeno ustrezno ravnanje z blatom.

Tako sestavljeno mKČN lahko uporabljajo lastniki enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe.
Delovanje mKČN
V čistilni napravi se izvajajo številni mehanski in biološki procesi, ki se razlikujejo glede na tip čistilne naprave.
Bistveni del celotnega procesa opravijo bakterije, ki se hranijo z onesnaženo vodo. Za učinkovito delovanje čistilne
naprave je pomembno, da jo uporabljamo v skladu z navodili in
priporočili proizvajalca.
Izbira mKČN
Ker je na trgu veliko ponudnikov mKČN, uporabnikom
svetujemo, naj bodo pozorni, da je naprava, ki jo želijo
vgraditi, v celoti v skladu z zahtevanimi standardi. Potrebno
je biti pozoren tudi na bodoče stroške vzdrževanja, pogostost
praznjenja, servisiranja ter na zagotavljanje rezervnih delov.
Ko uporabnik vgradi ustrezno čistilno napravo, izpolnjuje
zakonske obveze in je upravičen do 90 % znižanja
plačila okoljske dajatve odvajanja odpadnih voda.
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Prevzem in odvoz gošče iz greznic in mKČN, kjer praznjenje tehnično ni izvedljivo
V kolikor praznjenje greznice ali mKČN s cestnim motornim vozilom ni izvedljivo, mora lastnik objekta
poskrbeti za praznjenje in odvoz gošče, kot to določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
Lastnik objekta mora zagotoviti predajo gošče izvajalcu javne službe, le-ta pa pisno potrdi datum in količino
prevzete komunalne odpadne vode.

NOVOSTI PRI PRIJAVI MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
Kaj storite po vgradnji mKČN?


Izvedete prve meritve po cca treh mesecih njenega obratovanja. Seznam pooblaščenih izvajalcev najdete
na spletni strani Agencije Republike Slovenije, http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5.



Na Komunali Brežice z zapisnikom o priključitvi na mKČN opravite vpis v register (obvezne priloge:
pozitivna ocena prvih meritev, navodila za vzdrževanje in izjava o skladnosti).



od Občine Brežice pridobljeno vlogo za pridobitev subvencije izpolnite in jo z vsemi potrebnimi prilogami
pošljete ali oddate na Občini.

Informacije glede vgradnje in delovanja mKČN:


e-pošta: info@komunala-brezice.si



kontakt: 07 62 09 276, 07 62 09 255

Informacije in naročilo praznjenja in za odvoz blata:


e-pošta: info@komunala-brezice.si



kontakt: 07 62 09 263 ali 051 328 632

Aktualno
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Pralne plenice za
varovanje okolja
Otrok v naše življenje vnese veliko neprecenljivih
trenutkov in radosti. V zameno za vso nežnost in lepoto,
ki nam jo podari, zahteva določeno mero nege. Lepo je
videti otrokovo ritko tudi po potrebi suho. Vendar ali kdo
od nas pomisli, koliko pleničk za enkratno uporabo roma
na smetišče, potem ko odslužijo namenu? Ali jih lahko reciklirajo? Se lahko razgradijo? Ali je plenička
zdrava za našega malčka?
V Sloveniji kar 98 odstotkov staršev uporablja plenice za enkratno uporabo, četudi pod njimi koža slabo
ali sploh ne diha, vsak otrok z njimi prispeva kakšno tono odpadkov, ki jih ne moremo predelati, razpadajo
tudi do 500 let, na smetišču pa predstavljajo pravo ekološko bombo, saj lahko bakterije in bolezni iz
človeškega blata postopoma pronicajo v podtalnico, kajti uporabniki enkratnih plenic otroškega blata
praviloma ne odvržejo v školjko, kamor sodi.
Ste ob tem morda pomislili na to, da bi uporabljali pralne plenice?
Uporaba večkratnih pralnih plenic danes v 21. stoletju
ne pomeni, kot mnogi menijo, kupa umazanih plenic,
dolgotrajnega likanja in zapletenega previjanja
dojenčka. Današnje sodobne pralne plenice so obenem
enostavne za uporabo, zdrave za otroka in koristne za
okolje.

ALI VESTE?
-

En otrok porabi 5500 plenic za enkratno uporabo,
preden začne hoditi na kahlico.

-

Za celotno dojenčkovo obdobje previjanja rabimo
20–25 pralnih plenic s pritiskači ali ježki za prilagajanje velikosti.

-

Ena plenička za enkratno uporabo se razkraja do 500 let!
Na smetišče s plenicami roma tudi otroško blato s številnimi mikroorganizmi vred, ti pa počasi
pronicajo v podtalnico in predstavljajo pravo ekološko katastrofo.

-

Ko pralna plenička postane odpadek, njena razgradnja traja šest mesecev.
Vsak otrok z enkratnimi pleničkami prispeva kakšno tono odpada, kar za Občino Brežice pomeni
dodatnih 200 ton odpada letno, kar za odlaganje in obdelavo znese približno 35.000 eur stroška
letno.

-

Plenice za enkratno uporabo so izdelane iz papirja – za vsakega otroka je tako potrebno
posekati povprečno štiri drevesa in pol, za njihovo izdelavo pa je potrebno dvakrat več vode in
trikrat več energije kakor za izdelavo bombažnih.
Pralne plenice so izdelane iz naravnih obnovljivih materialov, kot je bombaž ali bambus.

-

Prihranek na otroka, če začnemo uporabljati pralne plenice, je lahko tudi do 1.400 € ali več,
saj jih imamo lahko še za drugega otroka.

Z ljubeznijo
do otrok in
narave.

MADE IN
SLOVENIA

WWW.PRALNEPLENICE.SI
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Komunala Brežice, prejemnica nagrade
Press in priznanja Horus 2016 – slovenska
nagrada za družbeno odgovornost
Komunala Brežice je v petek, 9. decembra, v
Mariboru prejela nagrado Press in priznanje
HORUS 2016 – slovenska nagrada za družbeno
odgovornost.
Nagrado podeljujejo letos že osmič, in sicer IRDO
- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in
PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi
v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji,
zlasti Združenjem delodajalcev Slovenije,
Združenjem Manager, Štajersko gospodarsko
zbornico in CNVOS - Centrom za informiranje,
sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij ter
drugimi. Nagrado sofinancirajo prijavitelji, Urad
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Urad
RS za mladino in Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani.
»Podobno kot vizionarska podjetja, najbolj uspešna
na svetu stoletje dolgo, dokazujejo tudi prejemniki
nagrad in priznanj HORUS, da se družbena
odgovornost izplača tudi na kratek, predvsem pa na
dolgi rok,« je ob podelitvi letošnjih nagrad povedal
predsednik organizacijskega odbora Horus in
predsednik Strokovnega sveta inštituta IRDO zasl.
prof. ddr. Matjaž Mulej.
Na razpisu, ki je bil letos objavljen že osmič je
Komunala Brežice, ki posluje šele peto leto, po
merilu družbeno odgovornega poslovanja, prejela
nagrado Press in priznanje za strateško celovitost
pravne osebe.
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.
V podjetju se strogo držimo etičnih in moralnih
načel pri odnosu do svojih zaposlenih, uporabnikov,
poslovnih partnerjev in do širšega okolja, kar
je prepoznala tudi strokovna komisija, ki nas je
ocenjevala.

V ta namen izvajamo preko 30 projektov za
ozaveščanje na leto. Večji med njimi so ekološki
projekt »Ohranimo čisto okolje«, projekt
brezplačne menjave uporabnih stvari »Prinesi –
odnesi«, »Plastična vrečka si ne zasluži všeča«,
»Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe«, projekt za
manj zavržene hrane »Hrana sodi na krožnik, ne v
smeti!«, »Kdor ločuje, privarčuje«, aktivnosti za
oživitev tržnice v Brežicah, in drugi.
V podjetju si prizadevamo za izgradnjo dobrih
medsebojnih odnosov z uporabniki, s ciljem
zadovoljnega uporabnika. Z inovativnim in
učinkovitim pristopom do ozaveščanja uporabnikov
ter dodatnim odvozom odpadne embalaže od doma
smo v samo štirih letih dosegli zavidljive rezultate,
in sicer:
• za 156 % več zbrane odpadne embalaže,
• za 72 % več ločeno zbranih odpadkov,
• za 1078 % več zbranega bio-razgradljivega
kuhinjskega in zelenega vrtnega odpada,
• za 46% manj mešanih komunalnih odpadkov
za obdelavo pred odlaganjem
• za 48 % manj odloženih odpadkov.

Z informiranjem in ozaveščanjem pa smo dosegli
V podjetju se zavedamo ranljivosti okolja in tudi zavidljive finančne rezultate, saj zaradi
minljivosti naravnih dragocenosti, zato spodbujamo projektov za ozaveščanje občani na letni ravni
zaposlene, poslovne partnerje, občane in najmlajše privarčujejo približno 352.800 evrov, ki bi jih sicer
k smotrni porabi naravnih virov in zanesljivemu morali plačati za obdelavo in odlaganje mešanega
odpada. To za 4-člansko družino pomeni vsak
ločevanju odpadkov.
mesec približno 4,9 evra manj na položnici.

Aktualno
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S projektom »Plastična vrečka si ne
zasluži všečka« za bolj čisto naravo
Ena izmed naših glavnih nalog je zagotavljanje
kakovostnega bivanja v zdravem in čistem okolju
ter ozaveščanje uporabnikov o omejenosti naravnih
virov. Zavedamo se, da je eden izmed velikih okoljskih
izzivov prihodnosti problematika plastičnih vrečk, ki
predstavlja resno grožnjo našemu zdravju in okolju.
Namen projekta je opozoriti širšo javnost glede
naraščajočih količin odvrženih plastičnih vrečk in
z ozaveščanjem o alternativnih rešitvah zmanjšati
njihovo uporabo ter s tem prispevati k zmanjšanju
onesnaževanja okolja.

SKRB VZBUJAJOČE ŠTEVILKE
• Samo 1/10 proizvedenih plastičnih vrečk v EU
konča na odlagališčih, 9/10 pa v naravi.
• Plastične vrečke niso biološko razgradljive,
razpadajo tudi do 1000 let, in sicer na mikrodelce,
ki najdejo pot tudi v naše telo in so nevarni za naše
zdravje.
• Vsako minuto na svetu porabimo več kot milijon
nakupovalnih vrečk.
• Zaradi proizvodnje plastičnih vrečk se v ozračje
vsako leto sprosti na tone emisij ogljikovega
dioksida.
• Za proizvodnjo plastičnih vrečk vsako leto porabimo
od 60 do 100 milijonov sodov nafte.
ALI VESTE?
• 20 minut povprečno je dolžina uporabe večine
plastičnih vrečk.
• Slovenec na leto v poprečju uporabi med 150 in 300
plastičnih vrečk.
• Za proizvodnjo 300 milijonov vrečk, kolikor jih na
leto uporabimo v Sloveniji, porabimo toliko nafte,
da bi z njo lahko dva mestna avtobusa brezplačno
vozila vse leto.
• Med odpadki, ki plavajo v slovenskem morju, je
kar 90 odstotkov plastike, od tega je 23 odstotkov
plastenk in 16 odstotkov plastičnih vrečk.
• Med majem in septembrom 2007 je bilo na 1,5 km
32

•

•

•

slovenske obale zbranih 2726 plastičnih vrečk in
njihovih koščkov.
Človeštvo v eni uri odvrže 20.000 mobitelov, 13
milijonov pločevink, 14 milijonov plastenk, 45
milijonov plastičnih vrečk!
Če na teden vzamemo samo šest vrečk, to pomeni
305 vrečk na leto ali 24.095 vrečk na povprečno
življenjsko dobo Slovencev.
30 milijonov plastičnih vrečk na leto v Sloveniji
konča na odpadu.

Države in mesta, ki so popolnoma prepovedala deljenje
brezplačnih plastičnih vrečk: Mehika, Bangladeš,
Indija, Mumbaj, Oakland, Kitajska, Kalifornija (ZDA).
ZAKAJ ZMANJŠATI UPORABO PLASTIČNIH VREČK?
• Manj onesnaževanja.
• Varujemo življenje v oceanih, saj morske živali
vrečke, zaradi podobnosti meduzam, zamenjajo za
hrano.
• Ohranjamo Zemljo in pitno vodo čisto.
• Manj bolezni, h katerim prispeva razgradnja
plastičnih vrečk.
NASVETI ZA ZMANJŠANJE UPORABE PLASTIČNIH
VREČK
• Za začetek poskusite zdržati en teden, ne da bi kupili
ali vzeli brezplačne plastične vrečke v trgovini.
• Majhne nakupe spravite v žep ali torbico.
• Vedno imejte pri roku nakupovalno torbo, vrečko iz
blaga ali košaro.
• Recite brezplačnim vrečkam: NE, HVALA!
• Za zelenjavo ali sadje uporabite pralne vrečke ali, če
se le da, nalepite ceno neposredno na sadež.

Aktualno

ALTERNATIVE PLASTIČNIM VREČKAM
• Papirnate vrečke
Pri izdelavi papirnatih vrečk se porabi več vode in
energije kot pri izdelavi plastičnih, vendar pa je
njihova prednost razgradljivost. Papirnato vrečko
porabite do konca njene vzdržljivosti, reciklira pa
se lahko do sedemkrat.

•

•

Vrečke iz blaga oz. vrečke za večkratno uporabo
Vrečke iz blaga so lahke, močne, pralne in kar je
najpomembnejše – za večkratno uporabo.
Košare, cekarji, zabojčki, kartonske škatle ipd.
Košare, cekarje ali zabojčki imajo boljšo nosilnost
od vrečk in so primerni za prenašanje težkih stvari.

Odlaganje odpadne
embalaže v rumenih vrečah
V letošnjem letu smo po gospodinjstvih v občini
Brežice ponovno uspešno razdeli rumene vreče z
logotipom našega podjetja. Vsem gospodinjstvom
smo razdelili po en zavitek vreč, ki vsebuje 17
vreč, kolikor je hišnih odvozov v koledarskem
letu. Odpadno embalažo bomo, poleg ustrezno
odložene embalaže v rumenih zabojnikih, v letu
2017 prevzemali izključno v zgoraj omenjenih

vrečah, ki nam zaradi prosojnosti omogočajo boljši
pregled nad vsebino.
Embalažo pred odlaganjem stisnite
Zaradi prihranka prostora je zelo pomembno, da
embalažo pred odlaganjem stisnemo. S tem se
zabojnik ne napolni prehitro.

Hišni odvoz tekstila
dvakrat letno – NOVOST!
Opazili smo, da se med komunalnimi odpadki pojavljajo tudi večje količine tekstila. Ker v podjetju
sledimo načelom trajnostnega razvoja in ker se
zavedamo, da vsak predmet, ki ga več ne potrebujemo, ni nujno odpadek, temveč se ga da ponovno
uporabiti ali reciklirati, smo se v letu 2017 odločili
za novost – uvedbo hišnega odvoza tekstila.

čevlje in plišaste igrače. Zelo pomembno je, da so
oblačila suha (ne pride do plesnenja) in čista, prav
tako morajo biti čisti tudi čevlji in igrače. Oddate
lahko tudi strgane predmete (npr. rjuhe, zavese...),
ne pa tudi npr. preprog in vzmetnic. Zaradi lažjega
rokovanja naj bo tekstil za odvoz pripravljen v zavezanih vrečah.
Najava hišnega odvoza
Prvi odvoz bomo opravili v spomladanskem, druge- Hišni tekstil bomo zbirali v sodelovanju z neproga pa v jesenskem času. Za oba odvoza bo, zaradi fitno organizacijo, ki deluje po načelih socialnega
optimizacije delovnega procesa, potrebna pred- podjetništva, tj. Zadrugo Dobrote z. b. o. V zadrugi
hodna telefonska najava ali najava po e-pošti, za ves zbrani material predelajo v uporabne stvari.
spomladanskega do 5. 2. 2017, za jesenskega pa do
30. 9. 2017. Ob prejetem klicu oz. e-pošti vas bomo Manj zbranih mešanih komunalnih odpadkov in
seznanili s podrobnostmi odvoza (natančen termin prihranek
ipd.). Sistem najave je podoben kot pri odvozu koZ zbiranjem tekstila bomo poskrbeli za manj mešasovnega odpada.
nih zbranih odpadkov in s tem prihranili pri postavkah obdelava in odlaganje odpadkov. In ne nazadnOddajte suha in čista oblačila, čevlje in plišaste je bomo naredili nekaj za okolje in dobrobit družbe.
igrače v zavezanih vrečah
Poleg odvoza tekstila samega bomo odvažali tudi
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Poseben odvoz bioloških odpadkov
Ob delu na terenu smo zaznali težnjo k nadgraditvi
odvoza bioloških odpadkov. S strani prevzemnika
bioloških odpadkov smo bili namreč opozorjeni,
da nepravilno odloženih bioloških odpadkov (npr. v
plastičnih vrečah) več ne bodo prevzemali.
Tekom leta se sezonsko pojavlja povečana količina
biološkega odpada (jesensko listje, odpad ob
čiščenju vrtov...). V kolikor boste imeli med letom
povečano količino biološkega odpada, lahko
na sedežu podjetja kupite 120 l biorazgradljive
vreče, ki bodo opremljene s posebno nalepko.
Zgoraj omenjeno velja tako za uporabnike, ki so
naročniki storitev odvoza bioloških odpadkov, kot
tudi za tiste uporabnike, ki kompostirate doma in

nimate biološkega odvoza. Odvoz bomo opravili
ob predhodni najavi v času rednega praznjenja
zabojnikov za biološke odpadke (termini po
koledarju odvoza odpadkov za tekoče leto).
Odvoz bioloških odpadkov je posebej plačljiv in je
obračunan v ceni biološke vreče.
Neustrezno odloženega biološkega odpada ne
bomo več prevzemali
Biološkega odpada, ki bo za odvoz pripravljen v
plastičnih vrečah ali na kakršenkoli drug način, ne
bomo več prevzemali.

Koritno je Naj okolju prijazno
naselje v občini Brežice v letu 2016
Dolgoročni cilj podjetja Komunala Brežice 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. Lansko leto so
bile to Artiče, ki so tudi letos nadaljevale izjemno
prakso in si zaslužijo vse pohvale.
Naši komunalni delavci so vse od pričetka leta
2016 spremljali vsebino prevzetih odpadkov
po posameznih naseljih in v mesecu novembru
glasovali za naselje, ki je v letošnjem letu najbolj
ločevalo odpadke. Med 109-imi naselji v občini je
letos Naj okolju prijazno naselje v občini Brežice
postalo naselje Koritno.

Pogled na Koritno in skrajno vzhodni del Gorjancev v ozadju

V Koritnem živi 84 prebivalcev. Večina delovno
aktivnega prebivalstva je zaposlena, poleg tega pa
se ukvarjajo s kmetijstvom, predvsem s sadjarstvom
ter vinogradništvom. Najbolj so aktivni v Društvu
vinogradnikov, pri čemer se trudijo vzpostaviti
čim bolj okolju prijazno pridelavo. Prosti čas si
Predstavitev naselja Koritno
popestrijo s skupnimi druženji in izleti, sodelujejo
Koritno je razpršeno naselje vzhodno od Brežic v z okoliškimi kulturnimi društvi, predvsem z društvi
Krajevni skupnosti Velika Dolina. Vas se razteza iz Velike Doline.
ob vznožju Gorjancev na 4 km2 na nadmorski višini
331 metrov.
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Vaščani so med seboj zelo povezani in skupaj
skrbijo za urejenost vasi. Pohvalijo se z izjemno
velikim številom otrok, ki jih je kar za celo vrtčevsko
skupino. Ponosni so, da mladi ne odhajajo, temveč
ostajajo v domači vasi. Tako se ni bati za prihodnje
rodove okoljsko ozaveščenih Koritničanov.

Srečanje vinogradnikov s Koritnega

Postavljanje vaškega mlaja

Na MQ konferenci za inovativno voditeljstvo 2016
direktor Komunale Brežice izpostavil pomembnost
motivacije, vizije in inovativnosti za uspeh podjetja

Združenje Manager: ideje, osnovni gradniki prebojnih
inovacij, so za podjetje neusahljiv vir konkurenčnosti.
Enako je z idejniki, managerji idej, ki v podjetjih skrbijo
za ugodno klimo za razvoj idej s potencialom.

O vodenju prihodnosti so govorili direktor podjetja
NiceLabel Matej Košmrlj direktor Komunale Brežice
Aleksander Zupančič in generalni direktor Steklarne
Hrastnik Andrej Božič.
»Vsak direktor ve, da je vodenje izziv in ni vse le v tem, da
prebiraš številke. Za uspeh podjetja so ključne tri stvari:
motivirani zaposleni, vodja z vizijo in inovativnost.
Konkurenca je v današnjem času na vseh področjih
tako velika, da brez novih, drugačnih in zanimivih
idej obstaneš na mestu in postopoma nazaduješ,« je
na letošnji MQ konferenci za inovativno voditeljstvo
»Drugače« poudaril Aleksander Zupančič, direktor
Komunale Brežice. Njegove besede potrjuje tudi ključno
sporočilo MQ konference, ki jo vsako leto organizira
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Združenje Manager je letos podprlo raziskavo o vlogi
idejnika, v kateri je sodelovalo 1156 respondentov iz
Slovenije in 15 organizacij ter 12 idejnikov z vsega sveta.
Izsledki so pokazali, da se podjetje brez idejnika prej ali
slej ujame v eno izmed štirih pasti neustreznih praks
managementa: v past prodaje, past sledenja konkurenci
pri razvoju storitev, past počivanja na preteklih uspehih
in v past (ne)poznavanja potreb končnih uporabnikov.
Manager je tisti, ki mora ustvariti sistem, v katerem
lahko vsi, zaposleni in deležniki podjetja, dajejo
ideje. Ker so v zbiranje idej vključeni vsi, so za to tudi
motivirani, so se na pogovoru o vodenju prihodnosti
strinjali gostje treh uspešnih in inovativnih podjetij –
poleg Aleksandra Zupančiča še Andrej Božič, generalni
direktor Steklarne Hrastnik in letošnji Manager leta, ter
Matej Košmrlj, direktor podjetja NiceLabel in dobitnik
Zlate gazele 2016. Vsi trije so se tudi strinjali, da so
na tem področju nujne ambicije čim večjega števila
zaposlenih, ki verjamejo, da je mogoče uresničiti
zastavljene cilje. »Pri vodenju sem izrazito usmerjen
v izgradnjo medsebojnega sodelovanja, ustvarjalnosti,
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vključenosti, reda, zaupanja in iskrenih odnosov.
Delujem kot coach in se ves čas trudim čim bolj
opolnomočiti svoje sodelavce. Za podjetje je ključno,
da vsak obvlada svoje delo, vodja pa mora imeti jasno
izdelan sistem vrednot in lastne vrednosti. Svoje
delo mora videti kot odgovornost in priložnost, da za
svoje sodelavce ustvarja čim boljše pogoje in okolje,
v katerem bodo uresničili svoj potencial in s tem tudi
potencial podjetja,« je poudaril Zupančič.

Voditeljske veščine, s katerimi podjetja prestopijo prag
visoke učinkovitosti in postanejo vrhunske organizacije
z razvito visoko inovativno kulturo, so bile v ospredju
poldnevnega dogajanja, ki se ga je udeležilo 150
managerjev, ambasadorjev inovativnosti in voditeljstva
v svojih organizacijah. Prisluhnili so lahko tudi
predavanju angleškega strokovnjaka dr. Nicka Udalla,
ki na področju poslovnih prebojev svetuje Alibabi, CNN
in Oraclu. Med drugim je poudaril, da imajo vrhunska
podjetja danes namreč drugačen način razmišljanja,
pogovarjajo se o drugačnih temah in so drugače
organizirana.

Komunala Brežice z novimi uličnimi
zbiralniki za e-odpadke in odpadne baterije

Med temi odpadki je tudi odslužena elektronska oprema.
Postavitev petih novih uličnih zbiralnikov bo ločeno
zbiranje tovrstnih odpadkov še dodatno spodbudila.
Lokacije uličnih zbiralnikov v občini Brežice
Zbiralniki se nahajajo na sledečih lokacijah:

Direktor Aleksander Zupančič ob slavnostni predaji
zbiralnikov
V občini Brežice smo v zadnjih štirih letih občutno
zmanjšali količino zbranih mešanih komunalnih
odpadkov – s 5200 ton na neverjetnih 2800 ton. Hkrati
smo podvojili količino odpadkov, ki jih zberemo ločeno.

•

v mestu Brežice na Slomškovi ulici, pri Gimnaziji
Brežice in pri Mladinskem centru Brežice,

•

v Dobovi pri igrišču,

•

na Bizeljskem nasproti pošte.

Kaj lahko odvržete v nove ulične zbiralnike?
Zbiralniki so namenjeni zbiranju manjših kosov odpadne
električne in elektronske opreme (telefoni, mobiteli,
feni, brivski aparati...) ter odpadnih baterij.
Ostalo večjo odpadno električno in elektronsko opremo
lahko oddate na ZRC Boršt.

Nova spletna stran
Komunale Brežice
Komunala Brežice je v petem letu delovanja dobila novo spletno stran, ki je bolj pregledna in uporabniku
prijazna. V nadaljevanju bomo preko spletne strani uvedli tudi portal, ki vam bo omogočal pregled
odjemnih mest in sporočanje stanj vodomerov.
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Kam z uporabljenimi
čajnimi vrečkami
Skodelica čaja dobro dene telesu in duhu. Seveda je najboljši skrbno pripravljeni
domači čaj, a ko boste prebrali, kaj vse lahko storite s čajnimi vrečkami, vam
verjetno ne bo več žal, da ste jih kupili. Že uporabljene čajne vrečke namreč
lahko uporabimo ponovno. Pa ne za še eno skodelico čaja, temveč za vrsto
drugih opravil, na katere morda niste niti pomislili.
Nekaj boste prihranili že, če boste iz ene vrečke naredili dve skodelici čaja, z
ostanki čaja v vrečki pa lahko nato še začinite meso, ki ga pripravljate za kosilo.
Že uporabljene vrečke čaja lahko skuhate še enkrat in dobili boste naravno sredstvo za čiščenje oken
ter ogledal. Če so se v dnu straniščne školjke nabrali madeži, jih bodo vrečke čaja odstranile. Pustite, da
nekaj časa učinkujejo, nato pa vse skupaj splaknite z vodo.
Uporabljene vrečke čaja posušite in jih obesite v omaro z oblačili. Iz omare bo čaj pregnal neprijeten vonj
in jo osvežil, enako pa lahko naredite tudi s čevlji – vrečke vtaknite vanje in vonja ne bo več.
Čajne vrečke lahko dodate tudi gnojilu, s katerim gnojite rastline. S tem boste na naraven način poskrbeli
za njihovo nego, če vam videz vrečk ni všeč, pa jih preprosto izpraznite in uporabite le vsebino.

Domači termofor
Potrebujemo:
Mehko plišasto igračo
Koščice iz višenj ali češenj, luščine ajde ali kaj podobnega
Za izdelavo domačega termoforja potrebujemo mehkejšo plišasto
igračko, kateri izpraznimo polnilo, jo napolnimo s koščicami češenj ali višenj, luščinami ajde ali s čim
drugim in zašijemo. Pred uporabo jo segrejemo na radiatorju ali mikrovalovni pečici za 30 sekund.

6 idej za nov izgled
kozarcev za vlaganje
Prazne steklene kozarce, namesto da jih odvržemo na
ekološki otok, ponovno uporabimo bodisi za hrambo
živil (npr. moke, oreščkov, riža ...) bodisi za dekoracijo
(kozarec spominov iz potovanja, vaza itd.).

Razvedrilo
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Eko pobarvanka

POGUMNO SE PODAJ
NA POT IN REŠI
PLANET.

START

MEČI ŠE 1 x!

ODPADNEGA OLJA NISI
ZLIL V STRANIŠČE,
AMPAK SI GA ODPELJAL
V ZBIRNO-RECIKLAŽNI
CENTER.

RAZVRSTI ODPADKE V
USTREZNE ZABOJNIKE
NA EKOLOŠKEM
OTOKU
1 x NE MEČEŠ!

SE VRNI 4 POLJA
NAZAJ!

KER SI PIL VODO IZ
PLASTENKE NAMESTO
VODE IZ PIPE,

MEČI ŠE 1 x!

DO CILJA JE LE ŠE
KORAK, POSTAL BOŠ
EKO JUNAK.
POSADI DREVO ZA
LEPŠI JUTRI.

POJDI 3 POLJA
NAPREJ.

PO OPRAVKIH SI SE
ODPRAVIL S
KOLESOM IN TAKO
POMAGAL
ZMANJŠATI
KOLIČINO
IZPUŠČENEGA CO2
V OZRAČJE.

ODPADNO EMBALAŽO SI
ODDAL V RUMENIH VREČAH,
ZATO TI NI POTREBNO DO
EKOLOŠKEGA OTOKA.
POJDI 2 POLJI NAPREJ!

ČESTITAMO! POSTAL SI
EKO JUNAK!

CILJ

Družabna igra
„Postani eko junak”

39

Poslovna enota Brežice
Cesta prvih borcev 21
8250 Brežice

Blagajna: 07 62 02 571
Podjetja: 07 62 02 573
Prebivalstvo: 07 62 02 570

www.lon.si
brezice@lon.si

