
Okolju najbolj prijazno naselje 
v letu 2022 je Sobenja vas

Z aplikacijo Smetar ne boste 
nikoli pozabili nastaviti 
zabojnika za odpadke

Skrbimo za ohranitev konstrukcije 
starega brežiškega mostu

komunalko
dec '22

Jame – podzemno življenje, 
podzemni vodonosniki in 
odlagališča odpadkov?

Že eno leto uspešno izvajamo 
nove gospodarske javne službe
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komunalko

Skupaj za čisto naravo.

Informativni bilten Komunalko je 
namenjen informiranju občanov o 

delovanju Komunale Brežice d. o. o., 
ozaveščanju o pomenu varovanja 

okolja in naravnih virov, prinaša pa 
tudi aktualne teme s tega področja 
in razvedrilno vsebino. Brezplačno 

ga prejmejo vsa gospodinjstva v 
občini Brežice.

11 ISO 9001 Q-1857
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Živimo v času velikih in celo usodnih spre-
memb, ki so odgovor na nakopičene težave, s 
katerimi se človeštvo srečuje tako na ravni po-
sameznika, družb, kot tudi na globalni ravni.

Smo na kritični prelomnici, da s svojim delova-
njem še pravočasno omejimo podnebne spre-
membe in njihove učinke ter zaščitimo planet 
za prihodnje generacije. Posledice podnebnih 
sprememb redno občutimo na lastni koži. Ve-
liko držav, med njimi tudi Slovenija, se je to po-
letje spopadalo z izjemno visokimi tempera-
turami, sušo in obsežnimi požari, sledila pa so 
neurja in poplave. Čeprav je Slovenija na tem 
področju še vedno vzgled, saj smo ena izmed 
držav z največjim deležem zaščitenih obmo-
čij, se posledice človekovega ravnanja poznajo 
že tudi pri nas. Ne samo izpusti, toplogredni 
plini in onesnaženje iz različnih izvorov, res-
na problematika tega sveta je tudi naša prst. 
Predstavljajte si deželo, v kateri živite, z vedno 
manj in manj rodne zemlje, kjer pridelki ne us-
pevajo. Ali veste, da je to v nekaterih državah 
po svetu že realnost in da se obdelovalna zem-
lja že spreminja v puščavo? Prst je habitat, v ka-
terem živali gradijo izredno pomembno biodi-
verziteto, ki je ključna za rast gozdov in rastlin 
ter življenje na planetu. Življenje je možno le, 
če je prst bogata z mineralnimi snovmi. Ko ta 
ni več bogata s temi snovmi, smo opustošili 
planet na več načinov. 

Ali veste, da je na svetu dovolj zemlje za kme-
tijske namene samo še za 45–60 let in da je tre-
tjina zemlje na planetu že degradirana in se je v 
obdelovalne namene več ne more uporabljati? 
Temu lahko rečemo izumiranje zemlje. Posle-
dica tega je, da bo za svetovno prebivalstvo v 
naslednjih 25 do 50 letih za 30 % manj hrane na 
svetu, tako da bo človeštvo v naslednjih 45 do 
50 letih doletela resna prehranska kriza. 

Kaj lahko naredimo kot posamezniki? Z in-
tenzivno obdelavo zemlje (pesticidi, herbici-
di) uničimo vso živo populacijo, ki se nahaja v 
zgornji plasti zemlje, in sicer do globine 30 cm. 
Skrajni čas je, da se začne vsak prebivalec pla-
neta Zemlja zavedati resnosti in nevarnosti, s 
katerimi se soočamo na tem planetu, ter se na 
izzive, povezane s podnebjem in okoljem, od-
zove hitro in odločno. 

Kreirajmo zavéden planet, omogočimo kako-
vostno življenje svojim otrokom. Pričnimo že 
v tem prazničnem decembru, tako da načr-
tujemo svoje jedilnike in poskrbimo za manj 
zavržene hrane. Naj bodo prihajajoči prazniki 
ne samo prazniki naših želodcev in brbončic, 
temveč tudi praznik življenja oziroma praznik 
vsega živega okoli nas.

Petra Grajžl, 
glavna urednica

Dragi bralci,  
dragi naši uporabniki
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Obeležili smo desetletje 
delovanja podjetja
Aprila 2022 smo obeležili prvo desetletje delovanja 
Javnega podjetja Komunala Brežice d. o. o.

V nadaljevanju se bomo »sprehodili« skozi desetletje trdnega dela, številnih projektov, 
nenehnih izboljšav, neutrudnega povezovanja med zaposlenimi in rasti – tako poslovne 
kot osebne. Verjamemo, da smo s skupnimi močmi premagali marsikateri izziv in zrasli v 
povezano celoto, skorajda družino, ki uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo.

2011
Konec leta 2011 je bilo na podlagi Odloka 
o ustanovitvi ustanovljeno Javno podjetje 
Komunala Brežice.

2012
Prišlo je do prevzema izvajanja gospodarskih 
javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda, zbiranja in odvoza 
odpadkov ter pogrebne in pokopališke službe 
v občini Brežice.

2013
• Nove cene, skladne z novo postavljeno 

zakonodajo.
• Pričeli smo z ločenim zbiranjem embalaže.
• Uvedli smo pogrebno službo na vseh po-

kopališčih v občini.
• Izdali smo prvi koledar odvoza odpadkov.
• Uredili smo prostor za zbiranje nevarnih 

odpadkov.
• Poskrbeli smo za menjavo svinčenih prik-

ljučkov v mestu Brežice.
• Sanirali smo vodohran Rovan in pregle-

dali 50 kilometrov vodovodnega sistema 
Mokrice.

• Poenotili smo svoj vozni park; vozila so do-
bila novo, enotno podobo.

• Začeli smo z uvajanjem sistema ISO 9001.
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2014
• Izvedli smo obnovo otroškega pokopališča 

v Brežicah – z izgradnjo skupnega grobišča 
z obeležjem, prostorom za raztros pepela in 
izgradnjo žarnih zidov.

• Izdali smo prvo številko glasila Komunalko.
• S pomočjo natečaja, kjer smo iskali izvirne 

ideje za prepleskanje notranjih sten osrednje 
hale na Zbirnem centru Boršt, smo ZC dali 
novo podobo. K natečaju smo povabili vse 
osnovne šole v občini.

• Vzpostavili smo evidenco zabojnikov.
• Prevzeli smo upravljanje občinskih stanovanj.
• Obiskali smo vseh 20 krajevnih skupnosti v 

občini in se sestali s krajani.
• V sodelovanju z Radiem Veseljak smo začeli s 

sklopom oddaj »Zeleni nasveti in informacije 
Javnega podjetja Komunala Brežice d. o. o.«, 
ki so se predvajale šestkrat tedensko, in sicer 
v obdobju med majem in decembrom.

• Izdali smo praznično pobarvanko, ki smo jo raz-
delili predšolskim otrokom po vrtcih v občini.

• V času okoli božičnih praznikov smo organi-
zirali Pravljično deželo z vašo Komunalo.

• Na svetovni dan voda smo organizirali 
čistilno akcijo in preizkuse ter igre z vodo za 
otroke.

• Na svetovni dan Zemlje smo organizirali 
dan odprtih vrat na vseh enotah v podjetju.

• Pričeli smo z izvedbo ekološkega projekta 
»OHRANIMO ČISTO OKOLJE« po občinskih 
vrtcih in šolah.

• Pridobili smo osnovni certifikat DRUŽINI 
PRIJAZNO PODJETJE.

• Konec decembra smo v čast jubilejnemu 
stotemu letu vodovodnega stolpa v Bre-
žicah izdali zbornik »Spomenik vodi« in 
poučno zgodbico »Zaklad v vodovodnem 
stolpu«, ki smo jo pripravili v sodelovanju z 
vzgojiteljicami iz Vrtca Mavrica Brežice.
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2015
• Pričeli smo z brezplačno izmenjavo upo-

rabnih stvari »Prinesi–odnesi« na tržnici v 
Brežicah.

• Pričeli smo s projektom za promocijo 
pitne vode »Zdravo – bolj zdravo – voda iz 
pipe«.

• Izdali smo brošuro »Hrana sodi na krožnik, 
ne v smeti«, v kateri smo nanizali različ-
ne recepte in nasvete za manj zavržene 
hrane.

• V kategoriji majhnih podjetij smo prejeli 
priznanje HORUS 2015, tj. slovensko nag-
rado za družbeno odgovorno podjetje.

• V sodelovanju z Vrtcem Mavrica Brežice in 
Osnovno šolo Brežice smo izdali Eko ugan-
ke, ki so jih prejeli otroci v občini Brežice.

2016
• Pričeli smo z novo gospodarsko javno služ-

bo – obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov ter izvajanje vzdrževanja zelenic 
in javnih površin v mestu Brežice.

• Nastala je nova spletna stran Komunale 
Brežice, nato tudi njena nova stran na 
Facebooku.

• Z mini pitnikom v obliki vodovodnega stol-
pa smo sodelovali na prireditvi Brežice, 
moje mesto.

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

• Izšle so Eko pobarvanke.
• Prejeli smo uraden certifikat sistema ka-

kovosti ISO 9001:2015.
• Postavili smo ulične zbiralnike za e-odpad-

ke in odpadne baterije.
• Začeli smo s projektom »Plastična vrečka 

si ne zasluži všečka«.
• Prejeli smo nagrado Press in priznanje Ho-

rus 2016 – slovensko nagrado za družbeno 
odgovornost.

2017
• Uspešno smo prestali prvo pluženje in 

posipavanje cest, parkirišč in pločnikov.
• Na izboru Zlata nit smo postali najboljši 

zaposlovalec leta 2016 v Sloveniji med 
srednjimi podjetji.

• Izvedli smo prvo akcijo hišnega odvoza 
odpadnega tekstila, v kateri smo zbrali tri 
tone odpadnega tekstila.

• Ustanovili smo hčerinski podjetji Zelkom 
in Ekosocial.

• Prejeli smo naziv HRM projekt leta in sre-
brno priznanje za inovacije Posavja 2017, 
in sicer za projekt »Inovativnega sistema 
spodbujanja inovacijske in zavzete organi-
zacijske kulture v podjetju«.

• Nabavili smo novo specialno vozilo za pre-
bijanje, čiščenje in odvoz odpadnih voda iz 
kanalizacije, greznic in mKČN.

• Prejeli smo polni certifikat »Družini prija-
zno podjetje«.

2018
• Podjetje je dobilo novo direktorico – mag. 

Jadranko Novoselc.
• Preselili smo se v nove prostore na Cesto 

bratov Milavcev 42.
• Kot vodilni partner smo pričeli s projek-

tom Zeleno Posavje – za naravo in zdravje, 
ki povezuje posavska komunalna podje-
tja pri ozaveščanju o varovanju naravnih 
virov in skrbi za naše okolje.

• Ponovno smo bili med najboljšimi zapo-
slovalci v državi, hkrati smo tudi prejeli 
posebno priznanje za starejšim prijazno 
podjetje.

• Izbrani smo bili za sodelovanje v brezplač-
nem projektu Naprej, v okviru katerega se 
nudi psihosocialna pomoč vsem zaposle-
nim in njihovim ožjim družinskim članom.

• Osnovnošolci so v največji zbiralni akciji 
odpadnega jedilnega olja v Sloveniji zbrali 
4000 litrov odpadnega olja.
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2019
•  Naš projekt »Vključi modrost za aktivno 

starost« je bil izbran na Javnem razpisu Pi-
loti 2018, v katerem smo skupaj s partner-
jem – Javnim komunalnim podjetjem, d. o. 
o., Slovenske Konjice izvajali aktivnosti za 
zaposlene, starejše od 45 let.

• Na brežiški čistilni akciji, ki smo jo v letu 
2019 organizirali že šestič, je združilo moči 
več kot 500 prostovoljcev.

• Učenci sedmih osnovnih šol in štirje vrtci 
so v zbiralni akciji odpadne embalaže zbra-
li eno tono in devetsto kilogramov odpa-
dne embalaže KEMS.

• V sklopu projekta Z.O.J.O. »Olje nekoliko 
drugače« smo namestili 10 uličnih zbiralni-
kov olja.

• Komunala Brežice je zmagala na tekmo-
vanju inovacij Am Cham s projektom »S 
pametnimi koraki k čistejšem okolju«.

• Na tržnici Brežice smo pred začetkom 
novega šolskega leta pripravili dogodek 
brezplačne izmenjave rabljenih šolskih 
potrebščin.

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

• Pridobili smo nepovratna sredstva za 
upravljanje starejše delovne sile – projekt 
»Celovita podpora podjetjem za aktivno 
staranje delovne sile – ASI«.

• Na pokopališču v Brežicah smo namestili 
sožalnico, ki omogoča drugačen način 
izražanja sožalja svojcem pokojnega na-
mesto sveč v denarni obliki.

2020
• Izvedli smo menjavo dotrajanih kovinskih 

zabojnikov po gospodinjstvih.
• Predsednik republike Borut Pahor je za 

požrtvovalno delo v času epidemije komu-
nalnim delavcem vročil priznanje jabolko 
navdiha.

• Uspešno smo prijavili projekt »Tujerodne 
rastline – invazivne in škodljive«, sofinan-
ciran iz sredstev kmetijskega sklada.

• Na zbiralni akciji nevarnih odpadkov in 
odpadne električne ter elektronske opre-
me (OEEO) smo sprejeli 500 kg nevarnih 
odpadkov in 410 kg OEEO iz brežiških 
gospodinjstev.

• Na mednarodnem festivalu WEP EFFECT 
2020 je bil nagrajen naš ozaveščevalni 
animirani film »Olje nekoliko drugače«.

2021
• Postali smo člani Mreže za družbeno 

odgovornost, katere namen je promocija 
družbene odgovornosti tako znotraj pod-
jetij kot v širšem družbenem prostoru.

• Prejeli smo priznanje za aktivno izvajanje 
ukrepov Družini prijazno podjetje.

• Izdali smo jubilejno 10. številko Komunal-
ka.

• Na centralni čistilni napravi Brežice smo 
namestili grablje, s katerimi prestrežemo 
več odpadkov.

• Postali smo izvajalec nove gospodarske 
javne službe – vzdrževanje občinskih jav-
nih cest, urejanje in čiščenje javnih površin 
in vzdrževanje javne razsvetljave.

• Postali smo člani projekta Varuj (ok)olje.
• Pridobili smo certifikat Družbeno odgovo-

ren delodajalec, ki k družbeni odgovorno-
sti nagovarja tudi zaposlene, da aktivno 
sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktiv-
nosti za družbeno odgovorno poslovanje 
podjetja.

• Vzpostavili smo kotiček za oddajo delujo-
če e-opreme na ZC Boršt.
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Za doseganje 
ustrezne kakovosti 
življenja vseh nas 
je komunalni 
standard zelo 
pomemben
V letošnjem letu mineva 10 let, odkar se 
je Občina Brežice odločila ustanoviti jav-
no podjetje v 100 % občinski lasti. V poslo-
vanju vsake družbe, pa tudi komunale, je 
potrebno ciljno delovanje, prav tako tudi 
nenehna rast in razvoj. Na začetku svoje 
poslovne poti smo se ukvarjali predvsem 
z dejavnostmi za kakovostno in uporabni-
ku prijazno izvajanje storitev, z notranjo 
organizacijo, stabilizacijo procesov, od-
nosom do dela in sodelavcev ter ustvarja-
njem korektnega in odgovornega odnosa 
do svojih uporabnikov. Usmerili smo se 
k vzpostavitvi učinkovitih sistemov not-
ranjih kontrol in delovnih navad ter pri-
vabljanju znanja in izkušenj v podjetje. 
Danes, po desetih letih, s tem uspešnim 
načinom tudi nadaljujemo. 

Gospodarske javne službe, ki so nam bile po-
deljene z odlokom na pričetku poslovne poti, 
so bile naslednje: oskrba s pitno vodo, odva-
janje in čiščenje komunalne in padavinske od-
padne vode ter zbiranje in prevoz komunalnih 
odpadkov.

Do danes nam je bilo podeljenih in v izvaja-
nje zaupanih skupno 10 gospodarskih javnih 
služb, kar pomeni ogromno sodelovanja med 
službami, povezovanja, komunikacije in ne-
nazadnje tudi strokovnega znanja. Službe, ki 
jih letos prvič opravljamo celo leto, so urejanje 
in čiščenje javnih površin, redno vzdrževanje 
občinskih javnih cest ter vzdrževanje javne 
razsvetljave. Danes npr. upravljamo s 754 km 
vodovoda, 127 km kanalizacije, vzdržujemo 715 
km občinskega cestnega omrežja. 

Pred nami je najlepši čas v letu.  
Iskreno želim, da ga preživite v krogu 

vam najdražjih ljudi. V prihajajoče leto 
2023 vsi skupaj pogumno zakorakajmo in 

naj nam prinese kopico novih 
priložnosti ter obilico dobrih idej.

Vsako leto nam je prineslo kakšen izziv, ki 
smo ga izkoristili predvsem za rast in pridobi-
tev novih znanj. Svet so doletele razmere, na 
katere ni bil nihče pripravljen – najprej epide-
mija, nato v letošnjem letu izreden dvig cen 
električne energije. V našem primeru je bil ta 
dvig več kot desetkraten, kar je vplivalo zlas-
ti na ogromno rast stroškov pri oskrbi s pitno 
vodo. Ker imamo dolgo in razvejano vodovod-
no omrežje ter vrtine, od koder črpalke prečr-
pavajo vodo v štiri tlačne cone, je poraba elek-
trike zelo velika. 

Zaposleni v podjetju se zavedamo, kakšno je 
naše poslanstvo in vemo, da je učinkovito in 
kakovostno izvajanje javnih služb ključnega 
pomena za zadovoljstvo naših uporabnikov. 
Ne glede na razmere s treznim razmišljanjem 
in hitrim odzivanjem premagujemo ovire. S 
skrbnim delom in kljub izzivom vedno najdemo 
pot, da iz naših pip priteče kakovostna pitna 
voda, da so odpadki odpeljani, javne površine 
urejene, glavice naših najmlajših po šolah pa 
napolnjene s komunalnim znanjem.

Po desetletju delovanja ocenjujemo, da svoje 
poslanstvo dobro opravljamo. Zavedamo se, 
da imamo še vedno dovolj prostora za izbolj-
šave, kar pa za nas pomeni dodaten izziv za 
rast in obenem priložnost, da postanemo čim 
boljši za vas, naši dragi uporabniki.

Jadranka 
Novoselc,

direktorica
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Kanalizacijski sistemi v 
občini Brežice v številkah
Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, ki jo zagotavlja naše podjetje, pote-
ka preko kanalizacijskih sistemov in odvoza blata iz greznic in malih komunalnih čistil-
nih naprav (mKČN). V občini Brežice imamo prijavljenih 262 malih komunalnih čistilnih 
naprav in zavedenih 6.675 greznic.

3
sistemi

7.822
prebivalcev

984
prebivalcev

363
prebivalcev

2.543
priključkov

384
priključkov

122
priključkov

17
prečrpavališč

15
prečrpavališč

1
prečrpavališče

42.848 m
fekalnega

25.829 m

fekalnega

9.078 m

fekalnega

40.078 m

mešanega

33 m

mešanega

4.623 m
meteornega

4.558 m

meteornega

39 m

meteornega

87.549
m kanalov

30.419
m kanalov

9.117
m kanalov

CČN 
Brežice

13.500 PE

CČN 
Obrežje

2.310 PE

CČN 
Globoko

1.000 PE

33
objektov

9.168
prebivalcev

3.051
priključkov

127.085
m kanalov

KS Brežice

KS Obrežje

KS Globoko
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Komunala Brežice v okviru izvajanja javne službe od-
vajanja in čiščenja komunalne odpadne vode opravlja 
redna vzdrževalna dela, zagotavlja nadzor nad kako-
vostjo odpadne vode (vzorčenje) in nad obratovanjem 
črpališč in zadrževalnikov, ustrezno ravna z blatom 
iz komunalnih čistilnih naprav in prevzema gošče iz 
greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Obdelano 
in dehidrirano blato s čistilnih naprav redno odvažamo 
končnemu prejemniku. Odvoz blata iz greznic in malih 
komunalnih čistilnih naprav se izvaja enkrat na tri leta.

mKČN

greznice

944
prebivalcev

11.965
prebivalcev

262
mKČN

6.675
greznic

9
nepretočnih 

greznic

Gašper 
Mihelin,

enota odvajanje in 
čiščenje odpadnih 

voda

mKČN in greznice 
v občini Brežice
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Komunala Brežice je družbeno 
odgovoren delodajalec
Certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec« je nov certifikat, katerega namen in cilj je 
izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v 
odnosu do zaposlenih. Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na 
najvišji upravljavski ravni v organizaciji ali podjetju, temveč naslavlja zaposlene, da ak-
tivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje 
organizacije oziroma podjetja. V tem primeru govorimo o dvigu ravni ozaveščenosti o 
družbeni odgovornosti na vseh ravneh upravljanja.

Družbeno odgovorno delovanje 
je del našega poslanstva
V podjetju smo ponosni, da med našimi zaposlenimi velja visoka sto-
pnja zavedanja o pomenu družbene odgovornosti, ki jo znamo lepo 
vključiti in združiti s trajnostno naravnanostjo. Tako smo si npr. po-
leti zaposleni med seboj izmenjevali sadje ter vrtne in poljske pridel-
ke in s tem zmanjšali odpad, ki bi nastal zaradi presežka hrane, ki 
je nismo uspeli pojesti. Med sodelavci se je razvil »bolšjak« otroške 
opreme in oblačil. Tako opremo in oblačila raje kot v skrite predele 
omar in kleti damo naprej v uporabo sodelavcem. V času pustovanja 
si med seboj izposojamo pustne kostume – otroci so veseli nečesa 
novega, starši pa prihranjenega denarja. Stvari, ki jih ne uporablja-
mo več, zelo radi odnesemo na tržnico k stojnici Prinesi–odnesi.
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Delovni čas
Uradne ure so vsak delovni dan med 
7. in 10. uro ter med 11. in 15. uro. 
Med 10. in 11. uro smo zaprti. Informa-
cije po telefonu zagotavljamo po zgo-
raj napisanem urniku.

Novice iz 
sprejemne 
pisarne

Nasveti glede 
sporočanja sprememb 
in odčitavanja 
vodomera
Morebitne spremembe svojega odjemne-
ga mesta sporočajte redno, in sicer pisno z 
ustreznimi dokazili, kot so denimo:

• sprememba števila oseb: obvezno doka-
zilo je potrdilo iz upravne enote,

• sprememba lastništva: dokazilo o 
lastništvu...

Na komunali, skladno z zakonodajo, stanje na 
vašem vodomeru odčitamo enkrat letno. Za-
radi morebitnih okvar na vašem internem vo-
dovodnem omrežju svetujemo, da stanje tudi 
sami popisujete. Tako boste imeli pregled nad 
lastno porabo in boste takoj opazili morebitna 
odstopanja (kot je na primer nenadna poveča-
na poraba vode).

Informacije o 
položnici
Če vas zanimajo kakršnekoli informacije o po-
ložnici (način obračuna vode, informacije 
o znesku, morebitne reklamacije in podob-
no), ob klicu predložite številko odjemnega 
mesta (OM) in številko položnice.

Odjemno mesto
Številko odjemnega mesta najdete 
na hrbtni strani položnice – v zelenem 
kvadratku levo zgoraj.

Sporočanje stanja 
na vodomeru
Količino porabljene vode na vašem merilnem 
mestu lahko sporočite na dva načina: 

• vse do predzadnjega delovnega dne preko 
portala eKomunalko, 

• po telefonu najkasneje do 25. v mesecu. 
Če je 25. v mesecu vikend ali praznik, velja, 
da je zadnji dan za sporočanje stanja na 
vodomeru zadnji delovni dan pred 25. v 
mesecu. Oddaja stanj preko elektronske 
pošte več ni možna.

V kolikor se ob vašem klicu, zaradi obremenje-
nosti linije, ne oglasimo takoj, vas vljudno pro-
simo za potrpežljivost – klic vam bomo vrnili.

Mateja 
Klakočar,

sprejemna pisarna



O delu kOmunale

Družini prijazno podjetje
V Komunali Brežice letos teče že osmo leto od pridobi-
tve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje, ki 
smo ga decembra leta 2017 dopolnili s polnim certifi-
katom Družini prijazno podjetje. Pridobitev certifika-
ta se je izkazala za veliko uspešnico med zaposlenimi. 
Na ta način kot delodajalec stopimo korak bližje k za-
poslenim in jim omogočamo koriščenje ukrepov, ki jim 
v sklopu certifikata pripadajo, posledično pa olajšamo 
prehajanje med zasebnim in službenim življenjem. 

Z implementacijo ukrepov certifikata smo povečali 
motiviranost zaposlenih in njihovo pripadnost pod-
jetju. Izboljšala se je produktivnost pri delu in organi-
zacija dela zaradi lažjega usklajevanja poklicnega in 
zasebnega življenja. Zaposleni v službo prihajajo za-
dovoljni in polni delovnega elana.
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Na Komunali Brežice poskrbimo 
za častno slovo od bližnjega
So dnevi in dnevi enaki vsi.  
A pride dan usode, življenje spremeni.

Smrt nastopi zelo nepredvidljivo in nenadoma, 
ne glede na uro in dan, zato smo za vas dosegljivi 
24 ur na dan po telefonu na 041 637 059.

V podjetju si izjemno prizadevamo za spoštljiv odnos do vseh uporab-
nikov, ki nas obiščejo in tudi iščejo uteho v težkih časih, kot je smrt bli-
žnjih in izvedba pokopa drage osebe. Ne samo, da v celoti prevzamemo 
organizacijo pogreba, temveč se tudi trudimo, da vsakomur, ki potre-
buje in išče pomoč, stojimo ob strani, ga razumemo in po potrebi tudi 
usmerimo na pot, ki jo tisti trenutek najbolj potrebuje.

Kako se soočiti z izgubo?
V trenutku izgube občutimo izredno veliko bolečino, ki je prežeta s praznino in žalostjo. Pomembno 
je, da o svojih občutkih spregovorimo in si jih hkrati dovolimo čutiti. Izražanje čustev in pogovor 
o njih je namreč pomembno zdravilo za vsakega izmed nas. V veliko pomoč je tudi pogovor z ose-
bami, ki so doživele podobno izgubo. Če čutite, da ste sami in da vas nihče od tistih, s katerimi bi 
se želeli pogovoriti, ne razume prav dobro, vam iskreno svetujemo, da se obrnete na Slovensko 
društvo Hospic (telefonska številka 051 454 845).

• Za vas imamo vzpostavljeno 24-urno 
dežurno službo, ki prevzame vsak vaš klic 
in vam pomaga urediti vse potrebno ob 
izgubi najbližjega. 

• Seznanimo vas o možnostih pogrebnine in 
posmrtnine, ki sta obliki izredne denarne 
socialne pomoči.

• Skrbimo za manj odpadkov – uporabite 
sožalnico.

• Organiziramo in izvedemo pogreb po 
vaših željah. Za vas uredimo vso potreb-
no dokumentacijo, oblačenje in prevoz 
pokojnika, upepelitev, govornika, vokalno 
in glasbeno storitev in podobno.

Mitja 
Stergar,

pogrebna služba



Ena izmed največjih napak je ne 
narediti ničesar, ker kot posameznik 
»ne moreš narediti ničesar«. Naredi, 
kar lahko! Malo truda lahko naredi 

ogromno razliko.

EKOmisel
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Pokopališče ni samo spomenik mrtvim, am-
pak je tudi pomembno zgodovinsko stičišče, 
ki priča o družbenem razvoju na eni strani in 
ohranjanju večstoletnih navad na drugi. 

Britof, mirodvor, božja njiva in dolgo polje so 
poimenovanja, ki so bila med prebivalci v rabi 
za prvo, drugo in tretje pokopališče. Brežiško 
pokopališče ima tudi knjigo; o njem je pisala 
domačinka – etnologinja Mateja Habinc.

Brežiško pokopališče je bilo najprej okoli prvo-
tne cerkve sv. Lovrenca, ki je stala sredi mesta 
nad savsko strugo. Leta 1781 je Sava spreme-
nila svoj tok in poplavila naselje; spodkopala 
je teren ob župnijski cerkvi sv. Lovrenca, spod-
jedla pokopališče in začela odnašati trupla. 
Cerkev so podrli in leta 1782 na nasprotni stra-
ni glavne ulice zgradili novo, sedanjo cerkev 

Pokopališča – pomemben 
del kulturne dediščine

sv. Lovrenca. Za pokopališče so določili nov 
prostor – severni rob mesta. Pokopališče na 
severnem delu mesta, kjer so po letu 1782 za-
čeli pokopavati umrle, je kmalu postalo pre-
majhno. Leta 1884 so ga razširili in na njem 
pokopavali še v prvem in drugem desetletju 
20. stoletja. V drugi polovici 19. stoletja, ko 
so postajale prostorske zmogljivosti starega 
brežiškega pokopališča premajhne, je leta 
1884 mesar in gostilničar Linsler cerkvi podaril 
del njive; kot premožen obrtnik je s tem sebi in 
svoji ženi zagotovil lastninsko pravico in pros-
tor za grob na novem pokopališču po lastni iz-
biri, v takratni skupnosti pa s tem nedvomno 
pridobil večji ugled. 
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Sredi starega pokopališča je bila večja Kreači-
čeva kapela, okoli pokopališča pa živa meja. 
Leta 1939 so na delu starega pokopališča zgra-
dili športni stadion, med drugo svetovno voj-
no pa so Nemci tu postavili lesene barake kot 
nadomestne šolske prostore, kamor je v šolo 
tedaj hodil tudi mehanikov sin Mihael Rada-
novič. Šolarji in drugi so grobove na starem 
pokopališču urejali in krasili s cvetjem še vse 
do druge svetovne vojne.

Izraz večje ali manjše pomembnosti pokojni-
kov kažejo nagrobniki in grobnice, zlasti na 
zahodni meji sedanjega brežiškega pokopali-
šča. V sodobnosti, ko naj bi bili vsi grobni pro-
stori na pokopališču (po statusu) enakovred-
ni, so »lepa mesta za grobove« zasedli že svojci 
prvih pokopanih. Zakupili so si prostore ob za-
hodnem pokopališkem zidu in zgradili grobni-
ce, ki dajejo videz višjega družbenega statusa 
pokojnikov. Grobnice so postavili še na sever-
nem in vzhodnem robu pokopališča. Danes so 
nekatere zapuščene ali odstranjene, sicer pa 
različno dobro vzdrževane in pričajo o tem, da 
so se v višji sloj uvrščali trgovska družina, dru-
žina ekonoma, gostilničarjeva žena, župniko-
va mati in častni kanonik, duhovni svetovalec, 
dekan in mestni župnik, družini gostilničarjev 
in mesarjev ter družina veletrgovca itn. Umr-
lemu je glede na stan in premoženje sledila 
ustrezna pogrebna oprema. Mizarji so krsto 

po naročilu krasili le premožnejšim. Na sploš-
no so po obliki, velikosti in opremi opaznejši 
gostilničarski, mesarski, trgovski, odvetni-
ški, županski in zdravniški družinski grobovi, 
nagrobniki in grobnice. Nekateri so omejeni 
s kovinsko ograjo ali z zeleno živo mejo. Sicer 
pa je bila večina grobov opremljena z lesenimi 
in železnimi križi, grobovi z nagrobniki pa so 
bili le ob straneh. Upravljavka in lastnica po-
kopališča je bila do druge svetovne vojne Cer-
kev. Ob križu je bil prostor za grobove otrok 
do 10. leta; prostor za nekatoličane je bil ob 
južnem robu pokopališča, za samomorilce ob 
vzhodnem robu pokopališča ob mrtvašnici, 
ob kateri so bili tudi grobovi pokojnikov, ki so 
umrli za nalezljivo boleznijo, in mrtvorojenci. 
Če je otrok umrl po porodu, ga je kateri od do-
mačih, sorodnik ali grobar skoraj neopazno 
takoj odnesel ali odpeljal na pokopališče, kjer 
so ga »po tajno pokopali«, to je brez sprevoda 
in cerkvenega obreda. Pokopali so ga na delu 
z otroškimi grobovi ali trupelce priložili v krsto 
isti dan pokopanega neznanca; če pred smrtjo 
ni bil krščen, pa celo v neposvečeno zemljo zu-
naj pokopališča. Takšno ravnanje je spodbuja-
la in določala Cerkev. Župnik Martin Jurhar je 
zapisal, da je »imel« prvi pogreb v slovenskem 
(ne latinskem) jeziku 15. 9. 1933, ko so pokopa-
li umorjena zakonca Ivanšek iz Bukoška, pri 
čemer je izrazil ogorčenost nad tem, da mora 
voditi pogreb v slovenskem jeziku.

Spoštovanje in upoštevanje človeka za življe-
nja se zrcalita tudi v izbiri grobnega prostora 
in velikosti, obliki ter opremi groba in nagrob-
nika. Kdor je bil posebno v časteh, zapustniki 
pa finančno zmožni, so mu po smrti postavili 
temu ustrezen spomenik, na katerega so bili 
tudi sami ponosni. 

Številni ohranjeni nagrobniki na brežiškem 
pokopališču so pomembna kulturna dedišči-
na, razglašena za kulturni spomenik lokalne-
ga pomena.

Dr. Ivanka Počkar, 
etnologinja, Posavski muzej Brežice
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Se vam velikokrat zgodi, da na dan odvoza odpadkov pozabite pravočasno nastaviti za-
bojnik za odpadke na prevzemno mesto? Uporabite aplikacijo Smetar!

Smetar je aplikacija, ki vas redno obvešča o odvozu odpadkov v vašem kraju in vam pomaga, da 
nikoli več ne pozabite nastaviti zabojnika za odpadke na prevzemno mesto. Je enostavna za upo-
rabo in tako v pomoč tudi tistim, ki niso preveč vešči uporabe mobilnih telefonov. Je zelo prilago-
dljiva in omogoča veliko funkcionalnosti.

Kratka navodila: 

1. Aplikacijo namestite na pa-
metni telefon (samo Android).

2. Izberite komunalno podjetje  
(Komunala Brežice, d.o.o.).

3. Izberite številko plana odvo-
za odpadkov (najdete jo na 
koledarju odvoza odpadkov v 
zgornjem levem kotu).

4. Čakate prvi opomnik.

Z aplikacijo Smetar ne boste 
nikoli pozabili nastaviti 
zabojnika za odpadke

Urniki odvoza komunalnih 
odpadkov 2023

DIGITALNI OGLED brez 
možnosti aplikacije



Jasmina 
Butara,

koordinator družbeno 
odgovornih projektov
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Ponovno uspešni 
pri pridobivanju 
nepovratnih 
sredstev
V podjetju izvajamo številne družbeno od-
govorne projekte, katerih namen je oza-
veščanje uporabnikov o varovanju okolja.  
Nekatere projekte, ki so se izkazali za us-
pešne, izvajamo že vrsto let in jih ves čas 
vsebinsko in izvedbeno nadgrajujemo. 
Poleg ozaveščanja, ki je med drugim tudi 
zakonska obveza komunalnih podjetij, so 
projekti v večini primerov v vsaj 80 % so-
financirani, kar pomeni prihranek za upo-
rabnike in komunalna podjetja.

V letu 2022 smo uspešno zaključili tri pro-
jekte, sofinancirane iz evropskih skladov. Pri 
projektu »Tujerodne rastline – invazivne 
in škodljive« – TUJERODKE bomo nadalje-
vali z naslednjimi aktivnostmi: skrbeli bomo 
za zmanjšanje volumna odpadkov na viru, z 
drobilcem za veje bomo poskrbeli za zmanj-
šanje omenjenega odpada, še naprej bomo 
optimizirali poti in zmanjševali izpustne pline, 
s strojem za ekološko odstranjevanje plevela 
pa bomo s pomočjo vodne pare in s penilom 
iz kokosovih vlaken plevel na licu mesta spre-
menili v humus.

Naše uporabnike bomo s projektom Varuj 
(ok)olje še naprej ozaveščali  o pravilnem zbi-
ranju in odlaganju odpadnega jedilnega olja. S 
tem želimo uporabnike ozavestiti o posledicah 
nepravilno odloženega olja in povečati količino 
pravilno odloženega jedilnega olja v postavlje-
nih zbirnih posodah po naseljih v občini. 

Na svetu je ta trenutek 13 milijard ton plastič-
nih odpadkov, še bolj zaskrbljujoč je izračun, 
da bo ob zdajšnji stopnji kopičenja odpadkov 
leta 2050 v morju več odpadkov kot rib. Samo 
v Evropi letno nastane okrog 25,8 milijona ton 
plastičnih odpadkov in se bo do leta 2030 – za-
radi odpovedi Kitajske glede sprejemanja od-
padne embalaže iz EU – na različnih območjih 
po svetu nakopičilo dodatnih 111 milijonov ton. 
Na problematiko o preveliki porabi plastike 
odgovarjamo z novim pilotnim projektom DI-
GIVODA. V sklopu projekta smo v učilnice 3. 
razredov osnovnih šol namestili števce porabe 
vode na pipi, preko aplikacije pa bodo spremljali 
dnevno, mesečno in letno porabo vode. S tem 
ozaveščamo otroke o pomenu varovanja pitne 
vode in razlogih za njeno večjo porabo.

Projekt DIGIVODA TUJERODKE VARUJ O(KO)LJE

Začetek 1. 10. 2021 1. 1. 2021 1. 1. 2022

Zaključek 31. 8. 2022 30. 6. 2022                          30. 6. 2022

Vrednost 224.933,24 € 198.246,92 € 212.597,62 €
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Ostali družbeno 
odgovorni projekti:
Z ekološkim projektom »Ohranimo čisto 
okolje« smo že od leta 2015 vključeni v le-
tne načrte vzgojno-izobraževalnih ustanov. 
Skozi šolsko leto obiščemo veliko vedoželjnih 
učencev in vrtčevskih otrok ter jim na zanimiv 
način prikažemo, kako pomembno je skrbeti 
za okolje.

S projekti, kot so: »ZDRAVO – BOLJ ZDRA-
VO – VODA IZ PIPE«, projekt za manj zavrže-
ne hrane »HRANA SODI NA KROŽNIK, NE 
V SMETI!«, »Plastična vrečka si ne zasluži 
všečka«, in še ostalimi bomo nadaljevali tudi 
v prihodnje.

Skupaj z Občino Brežice bomo nadaljevali ak-
tivnosti projekta krožnega gospodarstva 
Brežic – projekt KEMS (odpadne kartonske 
embalaže za mleko in sokove). V našem pod-
jetju in ostalih javnih zavodih, katerih usta-
noviteljica je Občina Brežice, porabimo letno 
okoli 33 ton higienskega papirja. Iz KEMS je 
mogoče izdelati higienski papir (toaletni pa-
pir, brisačke za roke, robčke ipd.) in cilj je za-
gotoviti 100-% zadostitev lastnih potreb po 
higienskem papirju.
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Že eno leto uspešno izvajamo 
nove gospodarske javne službe
Komunala Brežice se je v letu 2021 soočila z izrednim 
izzivom, h kateremu smo pristopili z vso resnostjo in 
odgovornostjo. Občina Brežice je namreč sprejela ob-
činske odloke, s katerimi je spremenila obliko izvajanja 
obveznih gospodarskih javnih služb, tj. vzdrževanje ob-
činskih javnih cest, urejanje in čiščenje javnih površin 
ter vzdrževanje javne razsvetljave, in sicer iz koncesij v 
javno službo, podeljeno v izvajanje neposredno javne-
mu podjetju. Nove dejavnosti predstavljajo slabih 25 % 
obsega izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb.

Vzdrževanje občinskih javnih cest je obve-
zna občinska gospodarska javna služba, dela 
na njih pa obsegajo pregledovanje in redno 
vzdrževanje cest in bankin, naprav za od-
vodnjavanje, brežin in berm, prometne signa-
lizacije in opreme, vegetacije, čiščenje cest, 
intervencijske ukrepe in zimsko službo.

Občina Brežice spada po dolžini občinskega 
cestnega omrežja v sam slovenski vrh. S 715 
km občinskega cestnega omrežja, ki ga vzdr-
žuje Komunala Brežice, se uvrščamo na tretje 
mesto, takoj za Ljubljano s 1.201 km in Krškim 
z 832 km občinskih javnih cest. Iz statističnih 
podatkov Direkcije RS za infrastrukturo izha-
ja, da znaša povprečna dolžina občinskih cest 
za posamezno občino okoli 188 km. Na ob-
močju občine Brežice je tudi 106 km državnih 
cest, ki pa spadajo v pristojnost Direkcije RS 
za infrastrukturo in jih vzdržuje njihov konce-
sionar CGP Novo mesto, d. d.

Na območju Brežic je tudi skoraj 55 km ploč-
nikov (dolžina pločnikov se letno povečuje), 
124.294 m2 zelenih javnih površin in 81.298 m2 
utrjenih javnih površin, kamor spadajo par-
kirišča, površine za pešce, igrišča ter ostale 
utrjene javne površine. Izvajanje se širi tudi 
na površine zunaj območja mesta, ki so jih do 
zdaj izvajale krajevne skupnosti, o katerih pa 
ni natančnih podatkov.

Vzdrževanje cest je naša 
velika odgovornost

Na področju vzdrževanja občinskih javnih cest 
izvaja dela javno podjetje z lastnimi delavci, 
mehanizacijo in opremo, pri čemer bi posebej 
izpostavili pregledniško službo. Vzdrževanje 
prometnih površin, ki zajema asfalterska dela 
in vzdrževanje horizontalne prometne signa-
lizacije, izvajajo v celoti podizvajalci. Vzdrže-
vanje vegetacije in zimsko službo delno izva-
jajo podizvajalci.

Osnova za izvajanje rednega vzdrževanja cest 
in urejanja ter čiščenja javnih površin sta letna 
programa izvajanja, ki ju potrdi občinski svet. 
Programa med drugim določata, katera dela 
se bodo izvedla in v kakšnem količinskem ob-
segu. V okviru letnih programov se mesečni 
načrti dela nenehno dopolnjujejo in spremi-
njajo v terminskem smislu glede na priorite-
te. Informacije in dejstva s terena nenehno 
dotekajo, hitro odzivanje na njih je ključno in 
vključevanje potrebnih del v izvedbo z upošte-
vanjem načrtnega dela procesa je naš glavni 
izziv. Podatke pridobivamo od lastne pre-
gledniške službe, nadzornega organa občine 
ali pa od ostalih virov (center za obveščanje, 
policija, občani …).
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Omogočanje varne uporabe javnih cest te-
melji na pregledniški službi in letnem ter zim-
skem dežurstvu. Redni pregledi občinskih 
lokalnih cest se izvajajo tedensko, in sicer na 
osnovi izdelanega urnika pregledov. Med pre-
gledom cestni preglednik dokumentira vse 
vidne nevarnosti ali nepravilnosti na cestah 
ter opravi manjša dela, kot so krpanje udar-
nih jam, obrezovanje rastlinja, ki ovira pre-
glednost, popravi prometno signalizacijo in 
očisti ceste ter naprave za odvodnjavanje v 
manjšem obsegu.

Letno dežurstvo se opravlja 24 ur na dan, 
365 dni na leto, dežurni delavec se odzove na 
vsak klic ter opravi vse potrebno, da se zago-
tovi varnost na občinskih javnih cestah. Med 
najpogostejšimi intervencijami sta odstra-
njevanje padlih dreves in zavarovanje krajev 
prometnih nesreč. Za primer bi izpostavili 
nedeljo, 20. novembra, ko je dežurni delavec 
posredoval pri kar devetih drevesih, ki so pad-
la na cesto. Delo dežurnega je zelo zahtevno, 
saj mora opraviti svoje naloge ne glede na čas 
ali vreme. Prav tako je to delo predvsem v pri-
merih padlih dreves zelo nevarno.

Posebno poglavje pri vzdrževanju občinskih 
javnih cest ter urejanja in čiščenja javnih po-
vršin pa predstavlja zimska služba, ki je tudi 
največji izziv za naše zaposlene. V obdobju 
priprave na zimsko sezono se izvaja nabava 
soli za posipavanje ter priprava vozil, strojev 
in opreme – tako imenovanih plužno-posi-
pnih enot. Za izvedbo zimske službe v sezoni 
2022/2023 imamo pripravljeno posipno sol 
in angažiranih 25 plužno-posipnih enot. Vso 
zimsko sezono, ki traja od 15. 11. do 15. 3., vsa-
ki dve uri spremljamo vremenske napovedi in 
vremenske razmere na terenu, o dogajanju se 
vodi dežurna knjiga, kamor vpisujemo tempe-
rature ter tudi ostale aktivnosti, kot so zimski 
pregledi cest in zimske akcije. Ob napovedi 
zimskih razmer (nizke temperature z visoko 
zračno vlago, možnost poledice, snežne pada-
vine) odredimo dežurstvo potrebnih delavcev 
ter pripravimo vozila in stroje. Glede na stanje 
na terenu (obstoječa sol na voziščih, predvi-
dena lokacija in intenzivnost padavin) se do-
loči tudi obseg zimske akcije. Preglednika cest 
izvedeta zimski pregled, ki je praviloma pono-

či med 3. in 4. uro, in priskrbita informacije o 
tem, kakšno je stanje na terenu. Vodja nato 
določi začetek zimske akcije, tako da lahko 
vzpostavimo prevoznost do jutra, ko gredo 
občani od doma. Žal so predvsem v zadnjih 
sezonah snežne padavine pogosto resnično 
nepredvidljive; trend je, da so zelo obilne v 
kratkih intervalih (tudi 10 cm in več v eni uri), 
zato se lahko zgodi, da na nekaterih odsekih 
glavno sneženje »prehitimo«. Na primer ob 4. 
ali 5. uri zjutraj je na vozišču 7 cm snega, zato 
se sneg odstrani in vozišče posipa, nato pa v 
eni uri zapade novih 10 cm snega. In ker pluž-
no-posipne enote med delom ne morejo biti 
naenkrat na več odsekih, voznike pričaka čis-
to »ta prava« zimska idila.

Zaposleni na področju vzdrževanja občinskih 
javnih cest in urejanja in čiščenja javnih povr-
šin nosimo veliko breme odgovornosti, da so 
občinske javne ceste ter javne površine varne 
za uporabnike. Skozi leto nas doleti veliko ne-
prespanih noči in dela izven delovnega časa 
tudi ob nedeljah in praznikih. Zagotavljamo 
vam, da se vsi udeleženi neprestano trudimo 
izpolnjevati svoje poslanstvo. Seveda nam 
kljub trudu kdaj ne uspe izvesti vsega tako, 
kot bi želeli, zato občane prosimo za razume-
vanje in potrpljenje. 

Krištof 
Klemen 

Žnideršič,
vodja enote

Vsem občanom želimo obilo varno 
prevoženih kilometrov po občin-

skih javnih cestah v občini Brežice, 
za katere skrbimo.
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Urejanje in čiščenje 
javnih površin
Urejanje in čiščenje javnih površin je obvezna 
občinska gospodarska javna služba, ki zajema 
vzdrževanje in tekoče urejanje parkov, drevo-
redov, zelenic, javnih nasadov oziroma drugih 
javnih površin, druga vzdrževalna dela, ki jih 
določi pristojni organ in ki so potrebna, da se 
ohranja urejen videz javnih površin, vodenje 
katastra javnih površin ter pripravo progra-
mov izvajanja gospodarske javne službe in 
poročil o izvajanju gospodarske javne službe. 

V sklopu urejanja in čiščenja javnih površin 
izvajamo urejanje in čiščenje v javnih parkih, 
nasadih, drevoredih, skupnem drevju, zeleni-
cah ob objektih v lasti Občine Brežice. Ureja-
mo in čistimo športna in otroška igrišča ter 
podobne rekreacijske površine, druge površi-
ne, namenjene pešcem, objekte in opremo na 
javnih površinah, kot so klopi, pitniki, vodnja-
ki, izlivke, cvetlična korita, stebriči in jambo-
ri, ograje, stojala za kolesa, koši za odpadke, 
spominska obeležja, skulpture. Med javne 
površine ne spadajo površine v obsegu, ko za 
te površine ob svojih objektih skrbijo uprav-
ljavci javnih objektov oziroma izvajalci drugih 
javnih služb (na primer zdravstveni domovi, 
vrtci, šole, muzeji in drugi zavodi).

Vzdrževanje javne 
razsvetljave
V okviru vzdrževanja javne razsvetljave med 
drugim skrbimo za redno vzdrževanje sve-
tlobnih prometnih znakov, spremenljive 
prometnoinformativne signalizacije in par-
komate ter izobešanje zastav in novoletne 
razsvetljave na drogovih javne razsvetljave v 
občini. Ocenjujemo, da se na območju občine 
Brežice nahaja 300 km omrežja javne razsvet-
ljave, več kot 8.000 svetilk javne razsvetljave, 
trije semaforji, trije parkomati in 40 utripal-
cev (svetlobnih opozorilnih znakov). Redno 
vzdrževanje obsega tekoče spremljanje in 
nadzor delovanja javne razsvetljave, redne 
preglede delovanja vsake tri mesece, zame-
njave, nadomestitve žarnic, okov in ožičenja, 
zamenjavo svetilk, stekel in krogle, čiščenje 
svetlobnih naprav, obešanje zastav, barvanje 
drogov javne razsvetljave, sanacijo okvar na 
omrežju javne razsvetljave, servisiranje pri-
žigališč in semaforjev ter takojšnjo odpravo 
okvar na svetlobnih prometnotehničnih na-
pravah po sporočenem nedelovanju.



Kako se 
prijavite 

na e-račun?

Za prejemanje e-računov ali položnic v obliki pdf v vaš 
e-poštni predal se lahko prijavite tako, da izpolnite so-
glasje o prejemanju e-računov, ki ga najdete na naši 

spletni strani komunala-brezice.si, in sicer v zavihku 
Vloge in obrazci (Soglasje za e-račun). Ste pa tudi 

vljudno vabljeni, da se oglasite pri nas v spreje-
mni pisarni, kjer lahko s pomočjo našega 

zaposlenega izpolnite obrazec.

EKOmisel
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Bodi kul, vklop' si e-račun!
Na Komunali stremimo k brezpapirnemu poslovanju, saj je to v skladu z vizijo podjetja, ki je trajno-
stno naravnana. Z vsakim uporabnikom, ki se odloči za brezpapirno obliko prejemanja položnic, 
se zmanjša količina porabljenega in odvrženega papirja. Elektronski račun lahko prejmete v svojo 
spletno banko ali na elektronski naslov.

Prednosti prejema 
e-računa v e-banko so:
•  hitrost: račun poravnate z enim klikom,
•  preglednost: vodite lastno evidenco preje-

tih in plačanih računov,
•  arhiv: plačani e-računi se lahko shranjuje-

jo v arhivu spletne banke, 
•  eko: e-računi so okolju prijazni, saj nado-

meščajo klasične tiskane račune,
•  racionalizacija: v podjetjih prihranite čas 

in stroške, izboljšate procese ter znižate 
stroške s prenosom računa v računovod-
sko aplikacijo oziroma sistem prejemnika.

Davor 
Zupančič,

vodja informatike

EKO, ne EGO!



EKOmisel
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Prinesi-odnesi z vami 
uspešno že 9. leto

Akcija poteka vsako soboto na tržnici Breži-
ce med 8. in 12. uro. Gre za blagovno menja-
vo uporabnih stvari. V veliki meri prednjačijo 
oblačila, se pa najdejo tudi različni okraski in 
dekorativni predmeti, igrače, knjige, kuhinj-
ska posoda in pribor, oprema za dojenčke itd. 
Želene uporabne predmete lahko samo od-
nesete; ni treba, da v zameno kaj prinesete. 

Če potrebujete specifično stvar (npr. oblačila 
za novorojenčka, skodelice, kozarci ipd.), nas 
pokličite na 07 62 09 263, da to zabeležimo, 
oziroma se vpišite na seznam pri zaposlenem 
na Prinesi–odnesi. Ko želeno stvar dobimo, 
vas pokličemo, da jo prevzamete. 

Če vaš znanec ali prijatelj potrebuje kakšno 
stvar, mu le povejte za našo akcijo ali pa prip-
ravite presenečenje in nas skupaj obiščite!

Nikakor ne najdem časa 
za obisk tržnice in predajo 

pripravljenih stvari, na pomoč!

Ali imate doma že kar nekaj časa pripravljene vre-
če in škatle s stvarmi za Prinesi–odnesi, vendar ni-
kakor ne najdete časa za obisk tržnice ob sobotah? 
Nič hudega, na telefonski številki 07 62 09 263 se 

lahko individualno dogovorite za predajo.

Brez številk ne gre

Kot zanimivost pa še malo statistike. Skupno je bilo na Prinesi–odnesi prinesenih 100.619 kosov 
uporabnih predmetov, kar znese kar 30.474,18 kg. Odnesenih je bilo 69.469 uporabnih predmetov.

Že 9. leto zapored uspešno skrbimo za 
manj odloženih odpadkov z našo akcijo 
Prinesi–odnesi, ki jo sedaj verjetno že zelo 
dobro poznate.

Leto Prineseno (kos) Prinesena količina v kg Odneseno (kos)

2014 747,00 239,00 276,00

2015 2.904,00 1.024,80 2.350,00

2016 14.257,00 3.895,15 10.901,00

2017 16.580,00 6.355,55 11.867,00

2018 20.505,00 6.916,24 13.935,00

2019 19.763,00 5.240,45 14.167,00

2020 7.015,00 1.715,00 3.536,00

2021 6.037,00 1.775,47 3.699,00

2022 12.811,00 3.312,52 8.738,00

Skupna vsota odnesenih in 
prinesenih stvari

100.619,00 30.474,18 69.469,00

Ni takšne reči kot »stran«, 
ko zavržemo stvar stran. 

Nekam mora iti!
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Zagotovite si lastno zalogo vode.
Privarčujte z zbiranjem deževnice!

Posebna patentirana tehnologija zagotavlja
manjšo možnost okvar, večjo varnost
delovanja in prihranke pri
porabi električne energije.

Velika prostornina ohišja poskrbi za
črpanje blata enkrat v roku treh let.

Dolga življenjska doba ohišja.

Polovico nižji parametri očiščene
vode od zakonsko predpisanih.

Lastna servisna služba.

Zakaj biološke čistilne naprave ZAGOŽEN?

• 

• 

• 

•
 

•

 

 
Ali se zavedate, da z neustrezno urejenim zbiranjem odpadne vode 
iz gospodinjstva onesnažujete lastno okolico doma?
Prispevek k bolj čistemu okolju naredite z nakupom biološke čistilne 
naprave.

Čistilne naprave ZAGOŽEN AQUAstay 
zbiralniki za vodo

Zagotovite si lastno zalogo vode.
Privarčujte z zbiranjem deževnice!
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Prinesi–odnesi
Z našo akcijo ne le da zmanjšujemo količino 
odloženih odpadkov, temveč tudi pomagamo 
sočloveku. Dostikrat je čutiti, da so nekateri 
v našem okolišu še vedno precej zadržani do 
»second hand« oblačil, uporaba katerih pa je v 
drugih državah že kar stalnica. Z organizacijo 
akcij, kakršna je bila izvedena v naši občini v 
sklopu Evropskega tedna zmanjševanja od-
padkov, si želimo v izmenjavo uporabljenih 
oblačil vključiti čim več občanov in na ta način 
bodo predsodki glede ponovne uporabe obla-
čil počasi izzveneli.

Srčni ljudje za 
sr(e)čne ljudi
Veseli nas, da vas razveseljujemo in se z 
vami srečujemo na tržnici ob akciji Pri-
nesi–odnesi že od leta 2014! Potrudili se 
bomo poslanstvo in vizijo te akcije oh-
ranjati še naprej.

Lepo vabljeni  
na PRINESI–ODNESI!
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www.epps.si

Poenostavljamo 
vašo komunikacijo
s strankami.

NAJVEČJI IZPISNI CENTER V REGIJI
Hitro obveščanje strank z masovnim izpisom variabilnih podatkov: 
računi | izpiski | direktna pošta in drugo. Poskrbimo za vlaganje 
promocijskih materialov, kuvertiranje, sortiranje ter oddajo pošiljk v 
prenos. Svetujemo in pripravimo. Za vas pošiljamo e-račune in 
arhiviramo dokumente v akreditiranem e-arhivu.
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Kaj so divja 
odlagališča?
• Gre za nepravilno odlaganje odpad-

kov izven namenskih zabojnikov 
(uporabnikovih ali na ekoloških oto-
kih) ali zbirnega centra.

• Divja odlagališča ne kažejo le nega-
tivne/neugledne slike okolice, temveč 
škodujejo naravi, živalim in posledič-
no tudi vsem nam, prebivalcem (vpliv 
na pitno vodo ipd.).

Kako ravnati, 
ko opazite divje 
odlagališče?
Z vidika varuha narave je pomembno, da si ob 
nepravilnem odlaganju posameznika zabeleži-
te vse znane podrobnosti o odlagališču. Sporo-
čite jih na medobčinski inšpektorat, kjer bodo 
najprej preverili, kdo je lastnik zemljišča, kjer 
se črno odlagališče nahaja. Če gre za zasebno 
zemljišče, bo moral za nepravilno odložene 
odpadke poskrbeti lastnik zemljišča. Če pa gre 
za občinsko ali državno zemljišče, inšpektorat 
z odločbo odredi sanacijo Občini.

Kako ravnati v 
primeru polnih 
zabojnikov (zvonov) 
na ekološkem otoku?
• Vsak zabojnik ima dve odprtini. Če je spre-

dnja zapolnjena, preverite odprtino na 
zadnji strani zabojnika.

• Če je zabojnik poln, poiščite naslednji eko-
loški otok – v naši občini je 163 ekoloških 
otokov in vsak je na voljo vsem občanom.

• Polnost ekoloških otokov preverjamo ob 
rednem čiščenju njihove okolice. Zaposleni 
informacijo prenesejo ekipi, ki je zadolže-
na za praznjenje zabojnikov.

Divja odlagališča ob ekoloških 
otokih in v naravi



Barbara 
Fumić,

Zbirni center 
Boršt

Rok 
Vegelj,

voznik 
komunalnega 

vozila
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Nekaterim ljudem res ni mar, da si kazijo 
in onesnažujejo okolico, kjer živijo. Sami 
sebi delajo »škodo«. Najbolj žalostno je, da 
se tega niti ne zavedajo.

Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni 
organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, 
Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (SPO), 
07/ 49 81 381 ali spo.krsko@krsko.si.

• Najlažje je s ključavnico. Zabojnik je nato zaklenjen in 
tako na voljo za odlaganje izključno vam. 

• Priporočljivo je, da zabojnik nastavite na prevzemno mes-
to na dan odvoza odpadkov oziroma že prejšnji večer.

• Če opazite koga, ki odlaga v vaš zabojnik ali zraven njega, 
to sporočite na medobčinski inšpektorat, ki bo izrekel 
ustrezen ukrep.

Kako drugim preprečiti 
odlaganje v vaš hišni zabojnik?

ČRNA OKOLJSKA PIKA 2022 
– ekološki otok v Črncu 

Z namenom ozaveščanja o pomembnosti 
pravilnega ločevanja smo se v letu 2021 
odločili, da vsako leto poleg »Okolju naj-
bolj prijaznega naselja« razglasimo tudi 
»Črno okoljsko piko leta«. Pri tem ne  izbi-
ramo celotnega naselja, ampak posame-
zen ekološki otok, ki si je po oceni naših 
delavcev zaslužil oceno najbolj neureje-
nega ekološkega otoka v tekočem letu. V 
letošnjem letu si naziv »Črna okoljska pika 
2022« najbolj zasluži ekološki otok v Črncu. 
Zakaj, se lahko prepričate sami ob fotogra-
fiji. Posameznikom, ki so »zaslužni« za ta 
naziv, pa sporočamo, da v kraju niso sami 
in da je nekaterim zelo mar, ker zaradi njih 
živijo v neurejenem kraju. Pridružite se 
nam pri prizadevanjih za čisto občino tudi 
vi, predvsem pa postanite zgled svojim ot-
rokom in vnukom.
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Komunala Brežice 
ponosna na obnovljen 
simbol oskrbe mesta 
s pitno vodo

Njegova streha velikokrat pokuka iz meglic, 
ki se nežno dvigajo nad mestom. Mogočen 
in ponosen, prepoznaven in zadnje čase 
celo malo »važen«. Včasih zelo koristen in 
še zdaj brežiški biser. Še polepša veduto na-
šega mesta, krasi skoraj vsako razglednico 
in ponuja pogled na Kranjsko in Štajersko. 
Gre za brežiški vodovodni stolp. 

Vodovodni stolp, visok 46 metrov, je nekoč služil 
za oskrbo prebivalcev mesta s pitno vodo. V »ko-
munalnem« jeziku bi lahko rekli, da je bil brežiški 
vodohran. Zgrajen je bil leta 1914 in poleg stolpa 
v Kranju je edini primer vodnega stolpa iz tega 
časa na Slovenskem. Je priča zanimivemu na-
činu reševanja vodne oskrbe na ravninskih ob-
močjih in spomenik tehničnega napredka iz za-
četka 20. stoletja. Svojo funkcijo je opravljal do 
leta 1983, ko so pri Čatežu zgradili vodohran za 
celotno območje. Od takrat naprej je spomenik 
tehniške in kulturne dediščine ter simbol tako 
mesta kot tudi občine Brežice. 

Stolp, ki ga krasijo trije manjši balkoni, je va-
ljaste oblike, na vrhu ima osemkotni prostor 
z rezervoarjem, ki je postavljen na šestnajstih 
konzolah. Pokriva ga piramidasta streha. 
Sam rezervoar je bil visok in širok šest metrov, 
valjasta posoda iz armiranega betona je imela 
kapaciteto 160 kubičnih metrov vode. 

Postavljen je na vogalu osrednje, »vhodne 
ulice« – Bizeljske ceste in Ulice stare pravde 
– Gase, ki je bila znana po številnih obrtnikih. 
Zgrajen je bil ob vzhodnem obodu historič-
nega mestnega jedra, na ostankih mestnega 
obrambnega obzidja. Zanimivo je, da stoji ne-
posredno ob starem gasilskem domu in le ne-
kaj korakov stran od stavbe nekdanjega ob-
činskega glavarstva, prvotne mestne tržnice 
in današnje Občine Brežice. 

Danes je udoben in neomejen dostop do pitne 
vode ponekod že kar preveč samoumeven. Pa 
vendar opažamo, da se odnos do pitne vode 
spreminja in da se vse bolj zavedamo, kako 
pomembna je voda za naše bivanje in obstoj. 

Foto: Mateja Gerjevič



Igor 
Mužar,
vodovod
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Vodovodni stolp je skoraj celo stoletje mestu 
Brežice in okolici pomenil bistvo življenja – 
oskrbo s kakovostno pitno vodo. Opravljal je 
poslanstvo črpanja, hranjenja in poganjanja 
vedno nove, žive vode po vodovodih ceveh 
do uporabnikov. Tako da … vodovodni stolp, 
Komunalci te, tako lepega in prenovljenega, 
pozdravljamo, nam in generaciji, ki prihaja za 
nami, pa bodi spomenik in »opomnik«, kako 
pomembna je pitna voda.

Povzeto po: Spomenik vodi – zbornik 
ob 100-letnici vodovodnega stolpa v 
Brežicah (Javno podjetje komunala 
Brežice, d. o. o., december 2014)

Komunalci smo izredno ponosni 
na to, da je simbol oskrbe mesta 
s pitno vodo v naši občini ponovno 

v ponos vsem občanom in vabi na 
ogled v svoji veličastni preobleki.



V Komunali Brežice smo že osmo leto zapored pripravili izbor za naslov »Okolju najbolj 
prijazno naselje«. Naši zaposleni so med letom spremljali vsebino prevzetih odpadkov po 
posameznih naseljih in opazovali, katero naselje ločeno zbere največ odpadkov. V začet-
ku tega meseca so se odločili, da ta naziv letos pripade Sobenji vasi.

O Sobenji vasi so na spletni strani  
KS Čatež med drugim zapisali: 

Sobenja vas je gručasto naselje, ki leži na se-
vernem vznožju gozdnate vzpetine Golega 
Cirnika na nadmorski višini 257 metrov. Okoli-
ca je zakrasela. Vas je bila prvič omenjena leta 
1456. Dostopna je po cestah iz Dvorc in Velikih 
Malenc.

Vaščani se ukvarjajo s kmetovanjem. V okolici 
hiš je precej sadnega drevja, plodove pa pre-
delujejo v žganje. Denar zaslužijo tudi s proda-
jo lesa. Nekoč je bila vas znana po izdelovanju 
kolov za vinograde. Skoraj pri vsaki hiši so v 
zimskem času delali kostanjeve količe in jih 
prodajali kupcem iz Hrvaške. V vasi je sedež 
PGD Sobenja vas.

V gasilskem domu so bile vrsto let pevske 
vaje čateškega cerkvenega zbora. Svoj čas so 
cerkveni zbor sestavljali v glavnem pevci iz So-
benje vasi. Na prostoru, imenovanem Draga, 
je bila na Dragarski kmetiji zgrajena kapela. 
Leta 1912 jo je dal postaviti takratni gospodar 
Miha Komočar. Vsako leto je na praznik Ža-
lostne Matere Božje v njej sveta maša, od leta 
2002 pa ima cerkvica svoj zvon. Velika prido-
bitev za Sobenjo vas je bila asfaltirana krožna 
cesta, ki je to lepo in prijetno vas povezala z 
drugimi vasmi in ljudem omogočila, da lažje 
pridejo v službo.

Mi pa še dodajamo, da vas krasijo čudovito 
urejena dvorišča, cvetoči balkoni, rožne gre-
dice in urejene ter čiste male kmetije. 

Sobenjci, za ločevanje odpadkov, urejenost 
ekološkega otoka in čudovito urejenost vasi 
vam iskreno čestitamo!
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Okolju najbolj prijazno naselje 
v letu 2022 je Sobenja vas



Boštjan 
Rožman,

voznik 
komunalnega 

vozila

Si želite spremembe na svojem bančnem računu? 

Poskusite s spremembo bančnega računa.

Do konca leta izkoristite polovične stroške vodenja 

LONovih paketnih računov za prvih 6 mesecev*. 

Lon pa vam pomaga tudi pri načrtovanju vaše 

finančne prihodnosti. Spoznajte ponudbo LONovih 

vzajemnih skladov in zavarovanj na lon.si ali v 

katerikoli poslovalnici LON.

*Ponudba velja za vse pakete razen Začetnega paketa.

Finančno 
pripravljeni na 
prihodnost?
Z LONOM LAHKO.
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Konec meseca junija je postal naš vozni 
park bogatejši za novo tovorno vozilo 
s prikolico za prevoz kotalnih prekuc-
nikov (zabojniki, veliki 35 m3) in z dvi-
galom. Vozilo lahko skupaj s prikolico 
prevaža do 70 m3 odpadkov v eni vožnji. 
Z njim predvsem odvažamo odpadke iz 
ZC Boršt prevzemniku, odvažamo vejevje 
ipd. Ker ima dvigalo, praznimo tudi zaboj-
nike s steklom, ki se nahajajo na ekoloških 
otokih. Gre za sodobno vozilo z manjšo pora-
bo goriva, nižjim ogljičnim odtisom in varno-
stnimi mehanizmi na najvišji ravni.

Komunala s 
posodobljenim 
voznim 
parkom



Če misliš, da si premajhen, 
da bi bil učinkovit, pomisli 
na komarja ponoči v sobi.

EKOmisel
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Nasveti za zmanjšanje 
odpadne hrane med prazniki
Za mnoge so božično-novoletni prazniki, poleg družinskega vzdušja tudi sinonim za dob-
ro hrano in pijačo in tako tudi čas, ko veliko ostankov hrane roma v koš za smeti. S spo-
dnjimi nasveti vam bomo pomagali pri iskanju ravnovesja med bogato obloženo mizo pri 
božičnem kosilu ali večerji in čim manj zavržene hrane. 

Legenda pravi, da je nekoč nekdo za božično 
večerjo pripravil točno toliko hrane, kot so je 
pojedli. Nekoč so ljudje živeli skromno in v po-
manjkanju, večjo pojedino so si privoščili zgolj 
ob večjih praznovanjih, kot je denimo božič. 
To je bil eden redkih dni v letu, ko so se mize 
šibile pod dobrotami. 

A dandanes živimo v obilju, večina ljudi ima 
vsak dan poln hladilnik in pogosto zaužijemo 
preveč hrane, veliko pa je žal tudi zavržemo, 
saj nam je ne uspe pravočasno pojesti. Za 
praznike mnogokrat še bolj »pretiravamo« in 
pripravimo več različnih jedi, saj želimo ustre-
či vsem okusom in željam, na koncu pa smo 
siti že po prvih grižljajih. 

Kreativno porabite 
ostanke hrane
Če vam od božične večerje ostane kakšen kos 
mesa, nekaj solate, kruha, krompirja ali riža, 
jih nikar ne zavrzite. Meso lahko nastrgate ali 
narežete na koščke, ga pogrejete in uporabite 
kot nadev za sendviče. Tako imate lahko nas-
lednji dan izvrsten zajtrk ali malico. Ostanke 
kruha lahko posušite in uporabite za pripravo 
popečenih kruhovih kock za juhe in solate. Iz 
njega lahko naredite tudi drobtine ali pa kru-
hove cmoke za v zamrzovalno skrinjo.
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Pred pripravo pojedine najprej dobro razmisli-
te, kaj in koliko hrane boste pripravili. Naredi-
te si menije in pripravite nakupovalni seznam. 
Pomislite, kaj vi in vaši gostje najraje jeste in 
za kar ste prepričani, da gre »dobro v promet«. 
Ko ste oblikovali praznični meni, ki ga lahko za 
dodatno vzdušje tudi natisnete na papir, pre-
verite, katere sestavine potrebujete. Preden 
se odpravite po nakupih za božično pojedino, 
poglejte, katere od sestavin že imate doma. 
Na nakupovalni seznam napišite le tiste, ki 
jih morate še kupiti. V trgovini sledite naku-
povalnemu seznamu in naj vas ne zamikajo 
razne praznične dobrote v akciji (razen, če so 
na vašem seznamu). Pomislite, za koliko ljudi 
boste kuhali in kakšen je njihov tek. Izračunaj-
te, koliko mesa in zelenjave potrebujete, a ne 
pretiravajte in ne načrtujte več kot 1,5 porcije 
na osebo. 

Pomislite na porabo hrane in 
dovolite gostom, da si vsak 
postreže s tistim, za kar je 
prepričan, da bo pojedel.

Dobro načrtovanje je ključ!
Če hrano vsakemu posebej servirate na kro-
žnik, obstaja večja verjetnost, da oseba ne bo 
pojedla vsega in boste morali načeto meso ter 
ostanke hrane zavreči. 

Za božično pojedino pripravite takšne jedi, ki 
jih lahko na koncu pospravite v hladilnik ali za-
mrzovalnik. 

Če se vam vseeno zgodi, da skuhate preveč 
hrane ali pa kakšen gost odpove obisk, lahko 
nekaj hrane podarite sosedom, prijateljem ali 
sorodnikom. Zagotovo je med njimi kdo, ki bo 
vesel takšne pozornosti.

Aleš 
Kolarič,

komunalni delavec

Iz ostankov sadja, ki že drvi proti propadanju, lahko 
pripravite odličen smuti. Dodate kosmiče ali granolo in si 

pripravite kakovosten zajtrk.

Ostanek zelenjave lahko vmešate v jajca in pripravite odlič-
no fritato ali pa ji dodate še nekaj sveže zelenjave in testenin 

ter si pričarate okusno testeninsko solato. 

Ostanke juhe lahko razporedite v razdelilnik za izdelavo leda 
in jo pozneje uporabite za začinjanje mesa ali pri kuhanju 

jedi, kjer je treba dodati jušno osnovo. Ostankom krompir-
jevega pireja pa lahko dodate jajce, moko, zdrob in sol ter 

pripravite krompirjeve svaljke, cmoke ali njoke.
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Ko se sprehajamo in ogledujemo pokrajino za 
griči in hribi v okolici Krške kotline, le redko 
pomislimo na kraški svet. A pravzaprav ima-
mo tudi v okolici svojih domov pravo zaklad-
nico površinskih in podzemnih kraških oblik. 
Apnenci in dolomiti, v katerih se oblikujejo 
vrtače, udornice, škraplje in kraške jame, 
predstavljajo kar 38 % površja Posavja. Skriv-
nostne podobe podzemlja lahko spoznavamo 
v Ajdovski jami, ki je eno izmed najbogatejših 
najdišč iz starejše kamene dobe v Sloveniji in 
ponuja zakladnico razumevanja in delovanja 
naših prednikov na tem prostoru, ki povezuje 
Panonsko ravnino s predalpskim in dinarskok-
raškim svetom. Kraške procese, oblike in pod-
zemne vode pa nam predoči čudovit svet, ki 
se skriva v zaledju dolenjskega bisera, v – za 
turizem preurejeni – Kostanjeviški jami.

Številna jamarska društva, kot so Klub jamar-
jev Kostanjevica na Krki, Jamarski klub Brežice 
in Jamarski klub Novo mesto, že več kot 60 let 
raziskujemo tudi tiste manj poznane, a šte-
vilne kraške jame, ki se odpirajo visoko v hri-
bovjih. Tu lahko naštejemo kar 130 jam, med 
katerimi je 70 povečini vodoravnih jam ter 60 
brezen, torej navpičnih jam. 

Jame – podzemno življenje, 
podzemni vodonosniki in 
odlagališča odpadkov?

Foto: Matej Zalokar, 2010
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Foto: Matej Zalokar, 2010

Jamski svet pa nam poleg izjemnega in edin-
stvenega podzemnega življenja ponuja dostop 
še do ene dragocenosti, ki ima veliko večjo 
vrednost za družbo, kot le fotografije, načrte 
in zgodbe, ki jih prinašamo iz podzemlja. Sko-
zi jamske vhode namreč dostopamo tudi do 
podzemnih vodonosnikov. Navkljub temu, da 
so ti vodni viri v tem delu Slovenije večinoma 
manj izdatni, pa so v preteklosti predstavljali 
pomemben vir vodooskrbe lokalnega prebi-
valstva. Pod vasjo Izvir v Gorjancih so Rimljani 
kraški izvir po lončenih ceveh in skoraj 10 km 
dolgem akvaduktu preusmerili za vodoos-
krbo nekdanjega Neviodunuma. Vhodni del 
jame Lisičina v zaledju Velike Doline so preu-
redili v vodno zajetje za oskrbo bližnjih naselij. 
Podobno funkcijo je imel tudi izvir Dupla v Pi-
šecah, ki se odpira za tamkajšnjo cerkvijo. Po-
membne vrtine za črpanje pitne vode so tudi 
pred Kostanjeviško jamo ter Levakovo jamo v 
Šutni. Na posreden način nam ti opuščeni ali 
aktivni izviri predstavijo drugo plat zgodbe, 
in sicer da se je navezanost in skrb za narav-
ne pitne vire v bližnji preteklosti zmanjšala, 
saj smo se navadili, da za kakovostno pitno 
vodo zgolj odpremo pipo v lastnem domu. 
Podzemni vodonosniki so namreč zaradi gno-
jenja, fitofarmacevtskih sredstev, neurejene 
kanalizacije, prometa, nelegalnih odlagališč 
odpadkov in še marsičesa drugega izjemno 
občutljivi na vsako onesnaževanje. Padavin-
ska voda se skozi razpoke v krasu premika 
navpično navzdol in s sabo odnaša vsa hranila 
in onesnažila. Zaradi izjemno nizkih samočis-
tilnih sposobnosti teh voda pa se takšna voda, 
obogatena z nenaravnimi pridatki, skozi kra-
ške izvire izteka na površje ob vznožju okoliš-
kih hribovij. Posamezniki in jamarska društva 
zato še posebno pozornost posvečajo čišče-

Varujmo dragocenosti, ki nam 
jih razkriva podzemni svet

nju nelegalnih odlagališč odpadkov v jamah in 
breznih. Ta so bila v preteklosti prikladna mes-
ta za odlaganje vseh odvečnih surovin. Daleč 
od oči – daleč od srca. Sanacija tovrstnih od-
lagališč odpadkov pa je izjemno zahtevna in 
nevarna, saj je treba z vrvno tehniko iz brezen 
prostovoljno odstranjevati na desetine in sto-
tine kubičnih metrov raznovrstnih odpadkov. 
Poleg terenskega dela pa jamarji aktivno so-
delujemo tudi v pripravi nacionalnih baz po-
datkov o takšnih objektih, planih sanacij ter 
se aktivno povezujemo v meddruštvenem in 
evropskem merilu. Skoraj 15.000 registrira-
nih jam, ki predstavljajo največji delež narav-
nih vrednot državnega pomena in so obenem 
od leta 2004 zavarovane z Zakonom o varstvu 
podzemnih jam, si namreč zasluži svetlejšo 
prihodnost. Prebivalci dežele na sončni stra-
ni Alp pa si tako, kot je zapisano v Ustavi RS, 
zaslužijo pravico do čiste in neoporečne pitne 
vode. Med vsemi jamami je namreč kar 20 % 
takšnih, v katerih smo odkrili odpadke.

Dr. Jure Tičar,
Jamarski klub Brežice

Največje dosežke na svetu so 
dosegli ljudje, ki so se trudili 

in trudili, ko je izgledalo, da ni 
nobenega upanja.

EKOmisel
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Brežiški železnobetonski most, zgrajen leta 
1906, je bil s svojimi 524 metri v preteklosti 
tretji najdaljši tovrstni most v Avstro-Ogrski 
monarhiji in menda največji na Balkanu. Mo-
gočen, pet metrov širok objekt je skozi sto-
letje kljuboval številnim izzivom – močnemu 
potresu leta 1917, vojnam in poplavam. Nič 
čudnega torej, da se je njegova podoba ob več 
priložnostih zvrstila na velikih platnih. Verje-
tno ga ni občana, vsaj tistega iz malo starej-
še generacije, ki ne bi vedel, da je Jackie Chan 
v filmu Armour of God iz leta 1986 drvel po 
njem. Prav nič mu ne pride do živega. S teme-
ljito prenovo leta 2021 pa je bilo mostu omo-
gočeno, da zasije v vsej svoji mogočni podobi.

Most je tehnični spomenik mesta Brežice in 
naloga vseh nas je, da njegovo zgodbo, obstoj 
in namen zagotovimo še generacijam, ki pri-
hajajo za nami. 

Dejstvo je, da so mostovi v zimskem času med 
najbolj izpostavljenimi za nastanek poledice, 
zato je tudi uporaba posipnih materialov ve-
lika. Stanje kovinske konstrukcije mostu je 
med drugim tudi odraz dolgoletne uporabe 
posipne soli NaCl2. Po pregledu razpoložljivih 
posipnih materialov smo se odločili za upora-

Skrbimo  
za ohranitev 
konstrukcije starega 
brežiškega mostu

bo kalcijevega klorida (CaCl2), ki je skoraj pol 
manj koroziven za železo kot natrijev klorid. 
Kovinsko konstrukcijo smo dodatno zaščitili 
z nanosom posebnega konzervansa, ki kovi-
ne zaščiti pred agresivnimi spojinami, sicer 
pa ga uporabljamo za zaščito posipalcev soli, 
snežnih plugov in notranjosti smetarskih nad-
gradenj. Po končani zimski sezoni se kovinska 
konstrukcija tudi opere. Tako bo za ohranitev 
naše dediščine ustrezno poskrbljeno.

Foto: Franc Šavrič

Jože 
Srpčič 

in Primož 
Lončarič,

vzdrževanje cest in 
javnih površin
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Sončna energija je trajnostna, obnovljiva in bogata. Naložba v sončno elektrarno po-
samezniku in družbi kot celoti prinaša številne finančne in okoljske koristi. Z okoljske-
ga vidika naj bi sončna elektrarna zmanjšala vaš ogljični odtis, s finančnega pa prinaša 
prihranke in zmanjša račune za elektriko. Tako naj bi s svojo 
sončno elektrarno poskrbeli za svojo prihodnost energet-
ske neodvisnosti. Pa je res tako?

V zadnjih letih je porasla uporaba sončnih elek-
trarn, prav tako kot je porasla tudi poraba ele-
ktrične energije zaradi toplotnih črpalk, elek-
tričnih vozil … Dobra novica je, da je praktično 
celotna Slovenija  dovolj osončena  in zato pri-
merna za namestitev sončne elektrarne.

Načrtovanje sončne 
elektrarne naj 
bo premišljeno 
Pri odločitvi za sončno elektrarno je pomemb-
na velikost, orientacija in naklon strehe. Ključ-
no je tudi, da streha zdrži konstrukcijo sonč-
nih panelov in da na njej in v bližini ni objektov, 
dreves ali drugih ovir (dimniki, frčade, strešna 
okna), ki bi nanjo metale senco. 

Pri odločitvi je premišljeno načrtovanje izre-
dnega pomena, predvsem se pogosto dogaja, 
da gospodinjstva postavijo večjo elektrarno, 
kot je potrebna. S tem se po nepotrebnem 
dodatno obremenjuje omrežje, ki za tovrsten 
sistem ni bilo zgrajeno. Prav tako je še vedno 
odprto vprašanje, kam in kako se bodo čez 
desetletja odslužene sončne celice odlagale 
na način, ki ne bo škodil okolju.

Omrežje ni bilo 
zgrajeno za prejem 
lokalno proizvedene 
električne energije
Električno omrežje v Sloveniji je eno izmed 
najboljših in najzanesljivejših na svetu. Zgraje-
no je bilo zgolj z namenom odjema električne 
energije manjših moči, ne pa tudi za prejem 
in distribucijo lokalno proizvedene električ-
ne energije. S spremembami, ki se dogajajo s 
priklapljanjem sončnih elektrarn, pa se je to 
malo postavilo na glavo. Zdaj imamo pa kar 
naenkrat proizvodnjo pri uporabniku in ta sili 
nazaj v omrežje.

Sončna elektrarna 
– da ali ne?

Urban 
Dimec,
projektiva
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Tisti, ki soglasja za postavitev sončne elek-
trarne ne dobijo, ker omrežje ne dopušča 
njene priključitve, lahko še vedno postavijo 
sončno elektrarno, in sicer v okviru skupno-
stne samoooskrbe ali pa si zagotovijo po-
polno samooskrbo s hranilnikom električne 
energije. S svojim hranilnikom lahko namreč 
viške proizvedene elektrike shranimo in jih 
uporabimo za svojo porabo v gospodinjstvu, 
ko ni sonca. Največja težava je ravno v tem, 
da sončna elektrarna najbolj dela takrat, ko 
je poraba najmanjša. S hranilnikom lahko del 
teh težav rešimo. 

Prava samooskrba je, da imaš sončno elek-
trarno, svoj hranilnik, viške hraniš in si neod-
visen od omrežja. Ko priključujemo sončne 

Spodbujanje postavitve sončnih elektrarn 
v okviru skupnostne samooskrbe 
in samooskrbe s hranilniki

elektrarne na omrežje, je to dodatna obre-
menitev za omrežje, rušijo se napetostne raz-
like, ki so zelo pomembne. Kakor je zaslediti 
trendom s tega področja, se bo vse bolj spod-
bujalo nakup hranilnikov, in sicer tudi v obliki 
subvencij.

Vsaka zadeva ima svoje prednosti in tudi sla-
bosti. Tako je tudi s postavitvijo sončnih elek-
trarn. Le s premišljenim načrtovanjem in z 
upoštevanjem dolgoročnih učinkov tako ime-
novane zelene energije nam bo hvaležno oko-
lje, z njim pa tudi prihodnje generacije.
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V poletnih mesecih ravnajmo 
s pitno vodo preudarno in 
otroci nam bodo hvaležni
Vsa živa bitja za življenje potrebujejo vodo. 
Brez vode bi namreč človek lahko preživel le 
nekaj dni. Voda je sestavni del vsake celice v 
našem telesu, saj skoraj 70 % človeškega te-
lesa predstavlja prav voda. Je osnova vseh 
bioloških procesov in vir življenja. Voda je bo-
gastvo z veliko začetnico, na katerega je treba 
gledati z velikim spoštovanjem. 

Zgolj za minuto si predstavljajte, kakšno bi 
bilo življenje, kjer bi morali paziti na sleherni 
deciliter vode. Katere vrtnine bi poleti zaliva-
li, da bi na domačem vrtu sploh kaj zrastlo? 
Bi prali avtomobil kar tako? Bi se tuširali vsak 
dan? Bi pri umivanju zob zaprli pipo? To so 
vsakdanje stvari, na katere danes mogoče ne 
pomislimo prav pogosto, že jutri pa so lahko 
del vsakdanjika.

V poletnih mesecih lahko občasno na spletni 
strani našega podjetja in preko drugih virov 
obveščanja zasledite, da od določenega dne 
naprej in vse do preklica velja prepoved zali-
vanja vrtov, polnjenja bazenov, pranja avto-
mobilov ipd. Racionalna poraba pitne vode 
je zaradi sušnega obdobja v poletnih mesecih 
včasih nujna, saj je dobava vode zaradi so-
časne povečane rabe lahko zelo povečana in 
posledično motena. Vodovodni sistemi so na-
mreč dimenzionirani za normalno povprečno 
rabo, ne pa za tako velike izredne pretoke.  

Nivo vode v nekaterih vrtinah in zajetjih se 
lahko zaradi dolgotrajnega izpada padavin 
zniža. Naše največje zajetje »Glogov Brod«, iz 
katerega se s pitno vodo oskrbuje dobrih 60 % 
prebivalcev naše občine, je sicer zelo vodnat in 
stabilen vir. Se je pa v preteklosti v krajih, kjer 
so kraški izviri, že zgodilo, da so ti presahnili. 



Ivan 
Sotovšek 
in Antonio 

Radanovič,
vodovod

Erik 
Fijolič,
vodovod
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• Vrt zalivamo iz zbiralnika za deževnico.
• Solato in ostalo zelenjavo ter sadje opere-

mo, precedimo in ostanek vode uporabi-
mo za zalivanje rastlin doma ali na vrtu. 
Prav tako lahko za zalivanje rastlin upora-
bimo vodo iz sušilca za perilo ali razvlaže-
valnika zraka. 

• Preverimo tesnjenje pip – če iz pipe kaplja 
in še nismo uspeli zamenjati tesnila, lahko 
kapljanje vode zajezimo s kozarčkom, ka-
terega kasneje uporabimo za splakovanje 
ust pri umivanju zob.

• Z vodo, ki jo uporabljamo za tuširanje pri 
zunanjem tušu, lahko zalivamo rastline. 
Ko se tuširamo, zraven postavimo vedro, 
ki se bo med tuširanjem napolnilo z vodo.

Nasveti za zmanjšanje porabe 
pitne vode v poletnih mesecih

• Pri pomivanju posode vode ne pustimo 
prosto teči ampak napolnimo korito s to-
plo vodo. S to vodo in nekaj kapljic deter-
genta pomijemo posodo. Enako naredimo 
pri izpiranju posode. Vodo, ki je ostala od 
splakovanja posode, lahko uporabimo pri 
pomivanju tal, oken ali drugih površin.

Zato je pomembno, da ves čas, še 
posebej pa v času sušnih obdobij, z 
vodnimi viri ravnamo preudarno in 
premišljeno. Brez vode namreč ni živ-
ljenja in zato z njo ravnajmo spoštlji-
vo in z veliko mero hvaležnosti.

Takšen primer je bil vodni vir Lešje (Križe), ko 
smo s hitrim ukrepanjem vodni vir poglobili, 
v vmesnem času pa so na pomoč priskočili 
gasilci, ki so pitno vodo dovažali s cisternami. 
Ker pa tovrstno ukrepanje, predvsem v kra-
škem svetu, ni vedno učinkovito, je treba na 
občinskem nivoju strateško poskrbeti za na-
domestne vodne vire.
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Tržnica Brežice – 
speča Trnuljčica?
Včasih je nakup na tržnicah veljal kot ne-
kaj, kar se tradicionalno zgodi vsako soboto. 
Družina se je skupaj odpravila na tržnico po 
lokalno pridelano zelenjavo in domače meso 
za nedeljsko »župo«. Otroci so pohiteli k pro-
dajalcu suhe robe, kjer so občudovali lesene 
igrače, medtem ko so starejši rekli še kakšno 
besedo z znancem, ki so ga srečali ob stojni-
ci z domačo zelenjavo. Po uspešnem nakupu 
lokalno pridelanih dobrot so si skupaj privo-
ščili še kavico in klepet in tako se je sobotno 
dopoldne zaključilo na najlepši možni način. 
Takšne spomini nas spomnijo na čase, ko so 
ljudje hrano kupovali na stojnicah in si hkrati 
vzeli še čas, da so nakup opravili v miru, brez 
hitenja in preudarno.

Spomnimo se, da je bilo na tržnici v Brežicah 
pred že več kot desetletjem ob sredah in so-
botah še posebej pestro. Obiskovalcev je bilo 
veliko, ponudba pa raznolika. Na tržnici si 
lahko našel marsikaj – od že prej omenjene 
hrane lokalnih ponudnikov do oblačil in igrač. 
Spomladi je znalo biti še posebej živahno – od 
vseh sadik in cvetja je tržnica zaživela v naj-
lepših barvah, ki nakazujejo tople dni.

MESARIJA KROŠELJ

BIZELJSKA CESTA 5, 8250 BREŽICE

T::  07 49 93 493
M:: 041 258 613

www.mesarija-kroselj.si

mesarija.kroselj@siol.net



Simona 
Šekoranja,

vodja akcije 
Prinesi-odnesi
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Še povsem jasno se spomnimo, 

kakšen dogodek in doživetje je bil 
družinski izlet na mestno tržnico.

Vabimo vas, da v soboto zavijete na 
stojnice na tržnico in nam pomagate 

obuditi vrvež iz preteklih let.

Kvantiteta nad 
kvaliteto?
Potrošniki smo vedno bolj zasičeni s številom 
ponudnikov, ki po najrazličnejših (ugodnih) 
cenah ponujajo raznorazne izdelke. Nekateri 
izmed njih so že zdavnaj izgubili avtentičnost, 
naše nakupovalne navade pa se počasi, am-
pak vztrajno uklanjajo trendom modnih muh, 
katerih cikli popularnosti so vedno krajši. Po-
trošnike premamijo akcije in popusti, skrb za 
kakovost izdelkov se je zgubila nekje v ozadju. 
Čeravno se zdi, da nas je za trenutek posrkal 
»instagramski« nakupovalni trend, se v zaves-
ti nekaterih počasi, toda vztrajno poraja vpra-
šanje: ali je cenejše tudi kvalitetnejše?

Na srečo imamo v občini Brežice veliko kako-
vostnih ponudnikov doma pridelane hrane. 
Lokalno pridelana hrana je hrana znanega iz-
vora, ki je le korak stran na dosegu naših rok. 
Prav zares dober občutek je, ko veš, kaj ješ, in 
lahko to brezskrbno na krožniku ponudiš svo-
jim najdražjim. Hrana, ki se prodaja na tržnici 
v Brežicah, je kakovostna in dostopna, njena 
cena pa nič kaj višja kot v trgovini. Z nakupom 
izdelkov na tržnici tako poskrbite za zdravje 
na svojih krožnikih in hkrati podprete lokalne-
ga pridelovalca, ki se po svojih najboljših mo-
čeh trudi konkurirati veletrgovcem.
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Zdrava 
prst – 
pogoj za 
življenje
Če pesku dodamo organske 
snovi, postane zemlja in zemlja 
postane pesek, če ji odvzamemo 
organske snovi. V deževnem pra-
gozdu je delež organskih snovi 
v zemlji preko 70 %, v kmetijski 
zemlji mora biti za normalno 
obdelavo delež organskih snovi 
vsaj od 3 % do 6 %. Danes ima več 
kot polovica zemlje v Indiji manj 
kot 0,5 % organskih snovi. Gre za 
popolno izsuševanje zemlje, ki se 
spreminja v puščavo. To se doga-
ja po svetu, ne samo v eni državi.

Več o svetovnem gibanju 
za prst si oglejte na:

consciousplanet.org

Kaj lahko za  
zdravje prsti storimo sami?

• Zaščitimo gozd in zasadimo drevesa.
• Pridelujmo svojo hrano. 
• Zemljo »nahranimo« s kompostom.
• Zasadimo rastline, ki so koristne za zdrav-

je naše prsti (detelja, stročnice, drevesa, 
avtohtone vrste).

• Obdelujmo zemljo brez oranja in globoke-
ga prekopavanja.

• Ne povečujmo betonskih površin.
• Na strmih pobočjih obdelujmo na terasah.
• Kolobarimo.
• Zasadite rastline za zaščito zemlje pred 

posledicami vetra (vrtni vetrolov).
• Zalivajmo zemljo.
• Ohranimo PH zemlje.
• Dodajmo deževnike, da izboljšamo zemljo.
• Uporabljajmo organska gnojila in zastirke.
• Regulirajmo padavinsko vodo ob hudih 

nalivih.
• O problematiki govorimo na glas  

in s tem ozaveščajmo.
Največja grožnja 

našemu planetu je naša 
misel, da bo nekdo drug 

rešil svet.

EKOmisel

SAVE
SOIL



KRST / POROKAKRST / POROKA

NOSEČNIŠKONOSEČNIŠKO
FOTOGRAFIRANJEFOTOGRAFIRANJE

DRUŽINSKODRUŽINSKO
FOTOGRAFIRANJEFOTOGRAFIRANJE

SMASH CAKESMASH CAKE

BABY MLEČNA KOPELBABY MLEČNA KOPEL

najlepsi.spomini

Najlepsi spomini

najlepsi.spominii@gmail.com

www.najlepsi-spomini.si

ZA PODJETJAZA PODJETJA

NOVOROJENČKINOVOROJENČKI

 

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 
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 
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Čas za ustvarjanje

Zapestnice iz 
sladolednih palčk
Potrebuješ:

•  sladoledne palčke (za več zapestnic),
•  vodo,
•  lonček/kozarec,
•  barve, barvne lepilne trakove, blago, prejo itd.

Ustvarjaš:

Ko poješ sladoledno lučko, palčko opereš in jo pustiš v vodi, da se dodobra namoči. Ko je palčka 
prepojena z vodo, jo zviješ in daš v okrogel lonček ali kozarec ter pustiš, da se posuši (najbolje čez 
noč). Zapestnico lahko nato pobrusiš s pilo za les. Če želiš posebno obliko, jo preprosto pobarvaš, 
oviješ s prejami različnih barv in si jo nadeneš okoli roke. Pa lepo jo nosi.

Razgibajmo možgane

Besede oz. 
besedne zveze:

• greznica
• okolje
• odpadek
• Komunalko
• voda
• trajnost
• vodovod
• tržnica
• vodohran
• zajetje
• črpališče
• ponovna uporaba

N T Z T K J N H L U K J A V

R T S A O O U O O K O L J E

N M H G J U M C D Š Z H R D

J H S V J E G U B P H C N S

L M D O O V T R N K A N B O

V U Z D U T O J E A Ž D Č P

Ž K G O P U R D E Z L G E T

S V L H C D D A A E N K Č K

A D O R K D E Č J K U I O K

D S Š A E F C D Š N O G C A

T R Ž N I C A J J F O Š N A

N D D V O D O V O D R S G B

V Č R P A L I Š Č E Č Z T D

P O N O V N A U P O R A B A

Spodaj se skriva 12 besed 
oziroma besednih zvez, ki 
jih je treba najti. Srečno!
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Igra križec–krožec
Vsi poznamo igro križec–
krožec. Ustvari si jo sam. 

Preprosto nabereš devet ploščatih 
kamenčkov, jih pobarvaš in počakaš, 
da se posušijo … Naj se igra prične!

Kolač iz beljakov
povzeto po: www.tedennezavrzenehrane.si

Vsi nestrpno pričakujemo božične praznike in silves-
trsko noč, a komunalci dobre nasvete in odlične ideje 
radi dajemo že prej. Ko še vsi razmišljajo o potičkah 
in novoletnih maslenih piškotih, se mi že pripravlja-
mo na peko krofov in tuhtamo, kaj narediti z veliko 
količino beljakov, ki nam ostaja po peki krofov. Za 
vas smo izbrskali recept za okusen kolač iz beljakov.  

Potrebujemo:

•  7 beljakov,
•  180 gramov sladkorja v prahu,
•  180 gramov moke,
•  120 gramov narezanega po-

ljubnega suhega sadja in kak 
orešček po želji.

Postopek priprave:

1. Beljake stepemo v sneg.

2.  Med stepanjem dodajamo sladkor in nato moko.

3. Narahlo vmešamo še suho sadje.

4. Zmes damo v naoljen in pomokan pekač za kolače.

5. Na 180 stopinjah Celzija pečemo 45 minut.

6. Pečen kolač zvrnemo na desko in ga posladkamo.



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!

komunala.brezice

Skupaj za čisto naravo. Želimo vam, da bi srečo  
našli tam, kjer jo iščete  
in najbolj potrebujete.

Lepe praznike in  
srečno ter zdravo 2023!

• Izvedba pogreba po vaših željah

 • Uredimo vso potrebno dokumentacijo

  • Na voljo je Sožalnica

Profesionalno ter s pieteto do pokojnikov  
izvajamo pogrebne ceremoniale 24/7 skozi vse leto.

Na telefonski številki pogrebne službe 041 637 059 smo dosegljivi 24 h/dan.

Vedno na pravi poti

www.poligram.si

info@poligram.si
+386 (0)2 66 88 556

komunala-brezice.siDobovska cesta 10, 8250 Brežice

Pogrebne storitve

Urniki odvoza komunalnih 
odpadkov 2023

DIGITALNI OGLED


