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komunalko
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.
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pred vami je jubilejna 10. številka glasila Ko-
munalko, ki je namenjen vam in s katerim vsa-
ko leto pridemo v vaše domove. Veseli me, da 
ste glasilo tako pozitivno sprejeli, kar kažejo 
številne pohvale, ki nam jih namenite po vsa-
ki izdani številki. S sodelavci se vsakič posebej 
trudimo, da bi »osvetlili« najpomembnejša 
področja, ki bi vas lahko zanimala, oziroma 
vam skušamo prijazno »potrkati« na dušo 
tam, kjer je po naših ocenah potrebno.

Komunala Brežice ni zgolj javno podjetje, kjer 
je zaposlenih več kot 90 »komunalcev«, ampak 
je organizacija, ki je tu za vas, za okolje. Za-
posleni zares živimo svoje poslanstvo in poleg 
tega, da je to naša služba, srčno in iskreno za-
govarjamo vrednoto čistega okolja in narave. 
Zato nas toliko bolj prizadene, ko poleg eko-
loškega otoka zagledamo »goro« odpadkov, 
ki tam ne sodijo, poleg tega pa kazijo izgled 
kraja. Sprašujem se, kakšna sporočila pošilja-
mo s tem našim otrokom in vnukom? Česa jih 
želimo s tem naučiti? Namreč vsi vemo, da se 
otroci učijo z zgledom, kajne? Prav gotovo jim 
ne sporočamo, da bodo imela naša dejanja 
uničujoče posledice za naravo in okolje ter da 
je bivanje v čistem okolju odgovornost vseh 
nas. Še več, s tem jim sporočamo, da nam za 
naravo ni mar. Ali je to res sporočilo, ki ga želi-
mo predati dalje?

Če spremljate dejstva in napovedi naše priho-
dnosti zaradi podnebnih sprememb, ki so posle-
dica naših ravnanj, je skoraj nemogoče zatisniti 
oči in ušesa ter dejstva ignorirati. Če hočemo 
ali ne, bomo posledice naših ravnanj občutili 
mi in naši otroci. Skrajni čas je, da se odločimo 
za spremembo navad, ki pozitivno vplivajo na 
»zdravje« naše matere Zemlje. Pri tem pa vam 
bomo tudi v bodoče v pomoč z nasveti, infor-
macijami in usmeritvami. Hvala, ker nas bere-
te, in prisrčno vabljeni, da se nam pridružite in 
tudi vi postanete ponosni varuhi okolja.

V teh časih vam želim predvsem svetlobe, v 
novem letu pa veliko dejanj, ki bodo lahko vzor 
vsem okoli nas, predvsem pa našim otrokom. 
Naj se val svetlobe in pozitive širi naokoli od 
nas do vas, od srca do srca in od hiše do hiše.

Petra Grajžl, 
glavna urednica

Dragi bralci,  
dragi naši uporabniki,
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• Pripravili smo pogoje za izvedbo projektov 
obnove vodohranov Žalce in Dobeno.

• Rekonstruirali smo vodohran 
in prečrpališče Močnik.

• Obnovili smo vodovodni krak na Bizeljskem.

• Obnovili smo vodovod Sela pri Dobovi-1. faza. 

• Namestili smo grablje na centralni čistilni 
napravi Brežice, s katerimi prestrežemo več 
odpadkov, naprava je čistejša, enako tudi 
voda, ki jo po čiščenju vračamo v okolje.

• Ob svetovnem dnevu voda in dnevu 
Zemlje smo izvedli aktivnosti v osnovnih 
šolah in s pomočjo različnih organiza-
cij ter posameznikov izvedli prosto-
voljno čistilno akcijo občine Brežice. 

• Postali smo članica Mreže za družbeno 
odgovornost; to je stičišče podjetij in 
drugih organizacij, katerih skupni na-
men je promocija družbene odgovornosti 
tako znotraj svojih podjetij in organiza-
cij kot v širšem družbenem prostoru. 

• Prejeli smo priznanje za aktivno izva-
janje ukrepov Družini prijazno podje-
tje, in sicer za naša prizadevanja na 
področju usklajevanja družinskih in 
poslovnih obveznosti, s čimer smo po-
večali motivacijo in pripadnost podjetju, 
zadovoljstvo in produktivnost zaposle-
nih ter izboljšali organizacijo dela.

Januar

Marec

Februar

Zgodilo  
se je v letu 
2021
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• Ob 9. obletnici delovanja podjetja smo pos-
tali izvajalec nove gospodarske javne služ-
be, in sicer vzdrževanje javne razsvetljave. 

• Potekala je pomembna obnova vodo-
vodnih priključkov v Vitovcu in pre-
vezava ter obnova sekundarnega vo-
dovoda pri Sv. Janezu na Sromljah.

• Izvedli smo akcijo spomladanskega hi-
šnega odvoza tekstila in obutve.

• Predstavili smo projekt Tujerod-
ke v okviru grajskih dogodivščin v 
Posavskem muzeju Brežice. 

•  Postali smo izvajalec gospodarske jav-
ne službe vzdrževanje občinskih cest.

• Izvedli smo zasaditev loncev 
na stebrih mestne razsvetlja-
ve v mestnem jedru Brežic. 

• Postali smo ponosni lastnik certifikata 
DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJA-
LEC. Certifikat ne vključuje zgolj zave-
ze k družbeni odgovornosti na najvišji 
upravljavski ravni v organizaciji ali pod-
jetju, temveč tudi naslavlja zaposlene, 
da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izva-
janju aktivnosti za družbeno odgovorno 
poslovanje organizacije oz. podjetja.

• Izvedli smo zbiralno akcijo nevarnih od-
padkov pred Intermarketom v Brežicah.

• Postali smo člani projekta Varuj (ok)olje, ka-
terega vodilni partner je Komunala Sevnica.

Maj

Julij

April

Junij

Avgust
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Leon 
Gerjevič,

enota odvajanja 
in čiščenja 

odpadnih voda

Letos smo za vas
• izgradili 3.400 m vodovoda,

• obnovili 3.100 m vodovoda,

• obnovili 190 vodovodnih priključkov,

• obnovili 4 vodohrane,

• na enoti vodovoda uspešno 
obravnavali 1.280 dogodkov (okvare, 
popravila, intervencije, strojno-
instalacijska dela),

• 780 krat dostavili in odpeljali 
kontejner za kosovne odpadke od 
uporabnikov,

• Zaključena 1. faza izgradnje no-
vega vodovodnega odseka v Uli-
ci kozjanskih borcev v Brežicah.

• Izvedene prevezave novozgrajenega 
cevovoda iz vrtine Močnik ter v vo-
dohranu in prečrpališču Močnik.

• Vzpostavitev kotička za oddajo de-
lujoče e-opreme na ZC Boršt.

• Sodelovali smo na dogodku Dan 
brez avtomobila in otroke sko-
zi igro učili ločevanja odpadkov.

• Izid novega koledarja odvo-
za odpadkov za leto 2022.

• Izvedli smo akcijo jesenskega hišne-
ga odvoza tekstila in obutve.

• Razdeljevanje vreč za odpadno 
embalažo in koledarja odvoza od-
padkov po gospodinjstvih.

September

November

Oktober

December
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Kljub 
neobičajnemu 
letu smo opravljali 
svoje poslanstvo
Leto, ki se počasi izteka, je bilo polno prilož-
nosti, izzivov in sprememb. Če bolje pomislim, 
je vsako leto na naši komunali takšno. In prav 
je tako. Znan citat pravi, da so »spremembe 
edina stalnica v življenju«. Na ta način napre-
dujemo, rastemo, se razvijamo. 

V tem letu so bile našemu podjetju v upravlja-
nje zaupane nove gospodarske javne službe, 
na kar smo izredno ponosni. Izziva smo se 
lotili z vso resnostjo in odgovornostjo, kar pa 
ne pomeni, da tu in tam ni in ne bo prišlo do 
kakšne »porodne težave«. Leto so posledično 
zaznamovale nove zaposlitve in odhodi neka-
terih sodelavcev. Dragi naš uporabnik, a veš, 
da je zate tukaj s ponosom in največjim vese-
ljem sedaj že skoraj 100 »komunalcev« – varu-
hov okolja?

Tudi s »koronarazmerami« smo se uspešno 
soočili in zagotovili, da je naše delo kot delo 
kritične javne infrastrukture potekalo nemo-
teno. Tako je iz pip pritekla kakovostna pitna 

voda, vsi odpadki pa so bili redno odvažani. 
Še naprej smo izvajali projekte ozaveščanja, 
katerih glavno vodilo je varovanje okolja in 
ohranjanje naravnih virov, pridobili smo tudi 
certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. 
In še mnogo tega bi lahko našteli.

Če sem na začetku omenila, da je »edina stal-
nica v življenju sprememba«, naj se na tem 
mestu popravim – stalnica naj bo tudi skupna 
skrb za okolje in soustvarjanje zdravega, var-
nega okolja za prihajajoče generacije; stalnica 
naj bodo skrb drug za drugega, prijazna bese-
da in topel nasmeh.

mag. 
Jadranka 
Novoselc,

direktorica

• razdelili 8018 rol vreč za odpadno 
embalažo in 9434 koledarjev 
odvoza odpadkov,

• razdelili 228 zabojnikov za mešane 
komunalne odpadke in 101 zabojnik 
za biološke odpadke,

• izvedli 12.777 izpraznitev ulični 
koškov za smeti,

• očistili 1.000.534 m2 javnih površin,

• pokosili skupno 1.085.226 m2 
parkovnih zelenic,  

• okrasili 39 uličnih drogov s 
poletno in zimsko zasaditvijo v 156 
cvetličnih loncih,

• opravili dela pri 43 nezgodah na 
občinskih javnih cestah,

• izvajali redne preglede s 
pregledniškimi opravili na 
občinskih lokalnih cestah v skupni 
dolžini 6.002 km.
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Od letošnjega leta dalje 
Komunala Brežice še z dvema 
gospodarskima javnima službama 
Komunala Brežice tudi v letu 2021 širi obseg gospodarskih javnih služb. Tako je od aprila 
dalje naše podjetje izvajalec nove GJS Vzdrževanje javne razsvetljave, od junija pa GJS 
Redno vzdrževanje občinskih javnih cest.

• letno vzdrževanje cest, ki zajema pregledni-
ško službo, čiščenje vozišč in pločnikov, 
muld, jaškov, vzdolžne kanalizacije, zame-
njavo pokrovov jaškov, košnjo trave, obse-
kovanje in obrezovanje rastlinja, popravilo 
bankin, krpanje vozišč ter vzdrževanje pro-
metne signalizacije in prometne opreme,

Veliko pozornosti namenjamo rednemu vzdrževanju cest, s čimer si prizadevamo podaljšati njiho-
vo življenjsko dobo in zmanjšati potrebe po investicijskem vzdrževanju.

Aktivnosti rednega vzdrževanja cest obsegajo:

Redno vzdrževanje cest obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti 
cest in varnosti prometa kakor tudi ostalih uporabnikov cest. Službo opravljamo v skladu s predpi-
si in zakoni, s strokovno usposobljenimi ljudmi in sodobno tehnologijo ter mehanizacijo.

Na naši spletni strani obveščamo uporabnike o 
morebitnih omejitvah uporabe oziroma zapo-
rah ali novostih na javnih cestah.

Dosegljivi smo na naslednjih telefonskih števil-
kah in elektronski pošti:

• Dežurni: 051 658 327, rvcest@komunala-brezice.si 

• Vodja vzdrževanja (Krištof Žnideršič):  
051 317 736, kristof.znidersic@komunala-brezice.si

• Pomočnik vodje vzdrževanja (Marko Valek):  
031 428 750, marko.valek@komunala-brezice.si

Marko 
Valek,

pomočnik vodje 
vzdrževanja

• zimsko vzdrževanje cest in pločnikov, ki 
zajema postavitev in odstranitev snežnih 
kolov, preventivno posipavanje vozišč, 
pločnikov in javnih parkirišč ter pluženje 
snega in posipavanje vozišč, javnih parki-
rišč ter pločnikov,

• nadzor nad izvajanjem rednega zimskega 
in letnega vzdrževanja cest.
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Mestna drevesa –  
naše zavetje v mestu
Drevesa so simbol narave in življenja. V naseljih skrbijo za zdravje človeka in okolja. Na-
nju delujejo enako kot zelene površine – blagodejno in zdravilno, varujejo zemljo in vodo, 
zadržujejo hrup in onesnažen zrak, preprečujejo pregrevanje zraka in tal, vlažijo zrak in 
zadržujejo padavine ter zagotavljajo zdravo življenjsko okolje za ljudi in živali. Poleg eko-
loških koristi prinašajo drevesa naseljem tudi družbene in ekonomske koristi. Prispeva-
jo k oblikovanju prostora, prepoznavni podobi in kulturni vrednosti mestnega okolja, k 
vrednosti nepremičnin, zanimivosti za naložbe, znižujejo stroške za javno zdravje in va-
rovanje pred negativnimi vplivi podnebnih sprememb. Sposobnost dreves, da porabljajo 
odvečni ogljikov dioksid ter da lahko skupaj z zelenicami in nižjimi grmovnimi rastlinami 
povečajo vpojnost mestnega okolja za padavinske vode in blažijo vročinske valove, po-
maga zniževati ogljični odtis mesta in obvladovati podnebne ujme. Pri tem seveda odra-
slo in veliko drevo prinaša precej več koristi kot mlado in majhno.

Kot izvajalec rednega vzdrževanja 
javne razsvetljave smo dosegljivi na:

Dežurni: 051 658 327,  
javna.razsvetljava@komunala-brezice.si

Vodja vzdrževanja  
(Krištof Žnideršič): 051 317 736,  
kristof.znidersic@komunala-brezice.si

Pomočnik vodje vzdrževanja  
(Marko Valek): 031 428 750,  
marko.valek@komunala-brezice.si

Kaj obsega javna služba Redno 
vzdrževanje javne razsvetljave?

V sklopu te službe, ki jo izvajamo s pomočjo 
podizvajalca, izbranega na osnovi javnega na-
ročila, skrbimo za:

• redno vzdrževanje svetlobnih prometnih 
znakov, spremenljive prometno-informa-
tivne signalizacije in parkomatov, 

• izobešanje zastav in novoletno okrasitev 
na drogovih javne razsvetljave.

Ko spoznamo, da nujno potrebujemo koristi 
odraslih dreves, je čas, da jih učinkovito zašči-
timo pred nestrokovnimi posegi, poškodova-
njem in nepotrebnim sekanjem ter zagotovimo 
učinkovito saditev novih. Podjetje Komunala 
Brežice od letošnjega leta dalje skrbi tudi za 
zaklad mesta – mestno drevje. Za  vzdrževa-
nje preostalih dreves  so odgovorni lastniki ali 
upravljavci zemljišč, kar pomeni, da morajo 
poskrbeti tudi za to, da drevesa nikogar ne 
ovirajo in da ne ogrožajo prometne varnosti. 
Da pa bi lahko lastniki dreves sprejeli svoj de-
lež odgovornosti in upoštevali prijazna pravila 
ravnanja z mestnimi drevesi, moramo razume-
ti vlogo dreves v mestu in pomen strokovnega 
načrtovanja in upravljanja mestnih dreves.

Krištof 
Klemen 

Žnideršič,
vodja projektov
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Kako lahko za drevje 
poskrbi vsak lastnik?

Najboljši način negovanja dreves je metoda 
glavičenja. 

Glavičenje je metoda nege drevja, pri kateri 
se drevesu vsako leto pred začetkom rastne 
sezone odstrani vse enoletne poganjke. Po-
membno je, da z glavičenjem pričnemo, ko je 
drevo še mlado, saj so tako poškodbe majhne 
in jih drevo lahko preraste, zapre.  Na mestu 
reza se tvori t. i. glava, ki jo ob negi ne smemo 
poškodovati.  Redno torej odstranjujemo le 
poganjke, ki izraščajo iz glave. Z glavičenjem 
oblikujemo gosto krošnjo, ki poleti daje 
potrebno senco, drevo pa hkrati obdrži-
mo v želenih dimenzijah.

Pri skrbi mestnih dreves na javnih 
površinah se v podjetju (poleg gla-
vičenja) med drugim poslužu-
jemo tudi postopka povezo-
vanja dreves. Pri tem veje, 
ki rastejo proti središču, 
povezujemo med seboj 
z vrvmi. Ko so sklenje-
ne, se med seboj zara-
stejo in nastane zele-
na streha, ki je v bistvu 
en sam organizem.

Izzivi celovitega 
upravljanja z drevesi

Če želimo razumeti, zakaj je pomembno spre-
meniti prakso ravnanja z drevesi, moramo 
poleg tega, kakšne koristi drevesa zagota-
vljajo mestom, upoštevati tudi, kako drevesa 
delujejo v mestu in kakšna je razlika med sta-
rimi in novimi drevesi ter kako zdaj skrbimo 
za drevesa. Pri tem so nujno potrebne enotne 
smernice, pravila in »harmonija« med javnim 
dobrom in zasebnimi lastniki. Rešitev predsta-
vlja celovit sistem načrtovanja in upravljanja 
mestnih zelenih površin, ki mora povezati vse 
vidike in faze urejanja ter vključiti vse lastnike.

Skrb za drevesa v 
mestu Brežice

Skrb za mestno drevje v Brežicah poteka v 
skladu s pravili stroke, zaposleni so za ta dela 
izšolani in strokovno usposobljeni. Letno iz-
vajamo preglede mestnega drevja na javnih 
površinah, ocenimo njihovo stanje ter na pod-
lagi tega izdelamo načrt oskrbe tega (obrezo-
vanje, glavičenje, povezovanje ipd.). Posebno 
pozornost namenjamo varovanju odraslih 
dreves. 

Kaj je (ne)obglavljanje 
dreves in čemu (ne) služi?

Pri skrbi za mestna drevesa smo zaposleni 
mnogokrat soočeni z vprašanjem, zakaj se 
dreves v mestih ne obglavlja? Te tehnike se na-
mreč pogosto poslužujejo lastniki pri obrezo-
vanju na svojih zasebnih zemljiščih. 

O obglavljanju dreves govorimo, kadar se od-
raslemu drevesu odstrani večino vrhov in vej, 
ki so večjega premera (več kot 10 cm). Mesto 
poškodbe (reza) postane vstopno mesto za 
različne povzročitelje bolezni (virusni, bak-
terijski, glivni patogeni).  Drevo ostane brez 
listne mase, korenine so slabo prehranjene, 
začnejo odmirati in načeta je statična sta-
bilnost drevesa. Ker obglavljanje drevesa 
povzroči stres pri drevesih (posledica je grdo, 
bolno in nevarno drevo), razkroj lesnih tkiv, 
šibko sekundarno krošnjo in večje stroške 
vzdrževanja, se obglavljanje dreves odsvetuje. 

Odstranjujejo se samo suha, poškodovana ali 
kako drugače nevarna drevesa. Zaradi sence, 
obilice listja, semen ali drugih nevšečnosti se 
dreves ne odstranjuje. Odstranjevanje dreves 
zaradi strahu pred morebitnim podrtjem v ek-
stremnih razmerah tudi ni dopustno. Velikost 
dreves sama po sebi ne pomeni nevarnosti.
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Tudi v letu 2021 uspešni 
pri pridobivanju 
nepovratnih sredstev
Komunala Brežice redno sledi razpisom za pridobivanje nepovratnih sredstev in se s 
projekti za varovanje okolja in narave nanje tudi uspešno prijavlja. Tako smo v letu 2021 
pridobili 26.856,18 EUR nepovratnih sredstev, in sicer za izvedbo aktivnosti v prvi fazi 
projekta Tujerodke. V letošnjem letu smo dobili pozitivno odločbo za izvajanje projekta 
Varuj (ok)olje. Prav tako smo uspešno oddali dokumentacijo za projekt Digivoda, katere-
ga namen je ozaveščanje o pomenu pitne vode. V sklopu projekta bomo, če bodo sredstva 
odobrena, od LAS Posavje in Ministrstva za gospodarski razvoj pridobili 14.503,64 EUR 
nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Potreba po ohranjanju naravnega okolja in bi-
otske raznovrstnosti Posavja postaja vse več-
ja, saj se zavedamo, da v naše okolje vdira vse 
preveč tujerodk, ki našim rastlinam izpodriva-
jo normalen razvoj in uničujejo naravno okolje 
za normalno vegetacijo. Komunala Brežice se 
je kot vodilna partnerica projekta prijavila na 
razpis za pridobivanje nepovratnih sredstev 
CLLD z namenom zmanjšanja količine in volu-
mna odpadkov ter ekološkega uničevanja tu-
jerodnih rastlin. Celotna vrednost projekta je 
198.246,92 EUR, skupna višina sofinanciranja 
s strani EKSRP pa 146.869,29 EUR. V sklopu 
projekta smo usposobili enega zaposlenega 
za izvajanje ukrepov proti razraščanju tuje-
rodk in za identifikacijo »tujerodk« na našem 
območju. Zaposleni bo za delo na terenu upo-

VARUJ (OK)OLJE

Vodilni partner projekta je Komunala Sevnica. Skupna vrednost projekta je 212.597,62 € in bo sofi-
nanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Predvideni znesek sofinanciranja je 136.318,48 
€. V okviru operacije bomo nabavili posodice za zbiranje odpadnega jedilnega olja v gospodinj-
stvih, biorazgradljive vrečke za gospodinjstva, ki so vključena v odvoz bioloških odpadkov, izdelali 
izobraževalne spletne učilnice za otroke z vsebinami o varovanju okolja in izvedli edukativne de-
lavnice za otroke z izdelavo svečk iz odpadnega jedilnega olja. Ob zaključku projekta sledi novinar-
ska konferenca. 

Projekt tujerodne rastline – invazivne in škodljive
rabljal avto, predelan na biogorivo, in sicer na 
odpadno jedilno olje, s čimer bomo dodatno 
poskrbeli za varovanje okolja. Poleg ekološke-
ga zatiranja tujerodnih rastlin, za katerega 
smo nabavili stroj za ekološko zatiranje ple-
vela na paro, bomo tujerodne rastline odstra-
njevali tudi strojno, in sicer z drobljenjem 
zelenega dela, za kar bomo nabavili drobilca 
vej. Prebivalce ozaveščamo o problemu pre-
hitrega razraščanja invazivnih rastlin ter jih s 
pomočjo organiziranih delavnic poučujemo o 
pravilnem ravnanju s »tujerodkami«, kako jih 
prepoznati ter na ekološki način odstraniti. Za 
ozaveščenost otrok bomo izdelali tudi poučne 
igralne karte. 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. 
Za vsebino je odgovorna Komunala Brežice d.o.o. Organ 
upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja 
RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.
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Pravilno ločujemo in se 
iz okolja ne norčujemo
V zelenem zabojniku za mešane komunalne odpadke je še vedno zelo malo odpadkov, ki 
sicer sodijo vanj. Podatki sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov, ki jo v sodelo-
vanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano izvajamo enkrat na leto, 
kažejo, da nekateri uporabniki med mešane odpadke žal še vedno odlagajo odpadke, ki 
tja na sodijo. Med njimi je največ bioloških odpadkov, odpadne plastične embalaže (tetra-
paki, plastenke …) in papirja.

Zgodba z odpadki se ne konča pri tem, ko jih 
vržemo v zabojnik, ampak se tam šele dob-
ro začne. Če so vsi odpadki odloženi v istem 
zabojniku, je nadaljnja obdelava otežena in 
posledično dražja. Če želimo znižati stroške 
ravnanja z odpadki, jih je treba ločevati že na 
izvoru, hkrati pa so pravilno ločeni odpadki 
tudi »nov« vir surovin v industriji. Z reciklažo 
odpadkov tako porabimo manj naravnih virov.

Kako ločevati?
Najučinkovitejše je ločevanje odpadkov na samem izvoru – torej v domači kuhinji, v šoli, na de-
lovnem mestu. Odpadke nato pravilno odložimo v namenske zabojnike ali vreče oziroma jih od-
nesemo na ekološki otok ali v zbirni center. Pri tem je zelo POMEMBNO, da embalaže v zabojnik 
NE odlagamo skupaj z vsebino, ampak jo prej izpraznimo ali iztisnemo in speremo (mešana ko-
munalna odpadna embalaža), tako da smo varčni pri porabi vode. Preden embalažo zavržemo, 
ji odstranimo tudi pokrov ali zamašek in jo – zaradi manjšega volumna v odloženem zabojniku 
– stisnemo. Na ta način lahko vplivamo na bolj ekonomičen transport odpadkov in posredno na 
ugodnejši ogljični odtis.

Graf: Sestava mešanih 
komunalnih odpadkov v 
občini Brežice

Papir

5 %

22 %

13 %
60 %

Plastična embalaža

BIO

Ostalo
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Odpadna embalaža
rumen zabojnik ali rumene vreče

Sodijo: vse plastenke pijač in ostalih živil, jo-
gurtovi lončki, plastični kozarčki, PVC-vrečke 
in folije, pločevinke živil in pijač, slamice, stiro-
por, kovinski pokrovčki, kartonska embalaža 
za tekoča živila (tetrapak), plastična embala-
ža nenevarnih kemikalij, kovinska embalaža 
barv.

Ne sodijo: plastenke in pločevinke neživilskih 
proizvodov, ki so vsebovale nevarne kemikalije, 
kot so barve, laki, motorna olja, kosovni odpadki.

Papir in karton
moder zabojnik

Sodijo: odpadna embalaža iz papirja in kar-
tona, časopisi, revije, letaki, katalogi, zvezki, 
pisarniški papir, papirnate nakupovalne vre-
če, knjige, pisemski in ovojni papir, pisemske 
ovojnice brez plastificiranega okenčka.

Ne sodijo: robčki, papirnate brisače, toaletni 
papir, celofan, tetrapaki in njim podobne em-
balaže, ves papir z ostanki živil, vreče lepil, ce-
menta, apna, krmil.

Biološki odpadki
rjav zabojnik

Sodijo: kuhinjski odpadki – zelenjava, olupki 
in ostanki sadja, kavna usedlina, čajni filtri, 
netekoči ostanki hrane, jajčne lupine, pokvar-
jeni prehrambni izdelki, papirnate vreče in 
robčki, moker časopisni papir, vrtni odpadki 
– rože, plevel, trava, listje, slama, veje, stara 
zemlja lončnic, gnilo sadje.

Ne sodijo: olja in maščobe, ostanki teksti-
la, vsebina vrečk za sesalce, zdravila, oblanci 
in žagovina obdelanega lesa, mačji in pasji 
iztrebki, plenice, cigaretni ogorki, kosti.

Kaj sodi kam?
O sortiranju in pravilnem odlaganju odpadkov vemo že veliko. Med posameznimi obmo-
čji, kjer javno službo izvajajo različna komunalna podjetja, lahko prihaja do razlik med 
barvami posameznih zabojnikov (oz. njihovih pokrovov), vsebina pa mora biti – glede na 
zakonodajo, ki velja na državni ravni – enako sortirana.
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Mešani komunalni odpadki
hišni zelen zabojnik

Sodijo: celofan, cigaretni ogorki, čevlji, obla-
čila, čistilne gobice, embalaža, onesnažena s 
krvjo, mesom, surovimi jajci, embalaža hre-
novk, iztrebki malih živali, fotografije, kasete, 
filmi, kosti, lasje in dlaka, lepilni trakovi, ogle-
dalo, žično steklo, pleksisteklo, olupki salam, 
klobas, plenice, sanitarni izdelki, povoščen 
papir, sanitetni material, smeti pometanja, 
vrečke sesalcev, tapete, umazan papir, vrečke 
za cement, apno in krmila, žarnice z žarilno 
nitko in ohlajen pepel. 

POZOR – ne odlagajte vročega pepela: 
Če imate možnost, pepel raztrosite na kom-
post, travnik ali njivo, saj vsebuje številne po-
membne hranilne snovi, ki pripomorejo k iz-
boljšavi tal. Če te možnosti nimate, ga lahko 
odložite med mešane komunalne odpadke, 
vendar mora biti ohlajen, da ne pride do vžiga 
odpadkov v zabojniku ali komunalnem vozilu.

Ne sodijo: vsi zgoraj našteti odpadki, ki jih od-
lagamo v namenske zabojnike ali vreče, nevarni 
odpadki, kosovni odpadki, gradbeni odpadki.

Steklena embalaža
zelen zabojnik

Sodijo: steklenice živil, pijač, kozmetike in zdra-
vil, kozarci vloženih živil, druga stekl. embalaža.

Ne sodijo: zamaški in pokrovčki steklenic, 
pleksi steklo, okensko, avtomobilsko in drugo 
ravno steklo, ogledala, armirano steklo (stek-
lo, ki največkrat vsebuje kovinsko mrežo za 
ojačitev), kristalno in zaslonsko steklo, steklo 
svetil (steklo neonskih, halogenskih in žaril-
nih žarnic, stekleni senčniki svetil), karbonsko 
steklo in druge vrste stekla iz umetnih mas, 
laboratorijsko in drugo ognjevarno steklo, ke-
ramika, kamenje.

Kosovni odpadki
Med kosovne odpadke sodijo: cevi, radiatorji 
in drugi kosi iz železa in pločevine, elektroni-
ka in električna oprema, gume (manjša količi-
na) – ustrezno očiščene, okna, odpadki, ki jih 
ne moremo odložiti na ekološki otok: papir, 
steklo, plastika, pohištvo (sedežne garnitu-
re, omare, postelje, vzmetnice …), preproge, 
otroška oprema in igrače, športna oprema.

Oddate jih lahko na ZC Boršt. Enkrat letno 
lahko brezplačno naročite odvoz kosovnih 
odpadkov s 5 m3 kontejnerjem.

Tekstil
Manjšo količino tekstila lahko odložite med 
mešane komunalne odpadke, dvakrat letno 
pa ga lahko oddate v sklopu organiziranega 
zbiranja po domovih. Ves zbran tekstil gre v 
ponovno uporabo ali pa v predelavo. O termi-
nu odvoza vas obvestimo ob naročilu, na FB, 
spletni strani našega podjetja in hrbtni strani 
položnic. Še uporabna oblačila pa lahko pri-
nesete ob sobotah na tržnico, kjer od 8.00 do 
12.00 ure poteka brezplačna akcija menjave 
uporabnih stvari Prinesi–odnesi.

Odpadne kovine
Uporabniki lahko odložite odpadne kovine 
ali staro železo na Zbirnem centru Boršt ali 
pa v kontejner za kosovni odpad. Sem sodi-
jo vsi kovinski predmeti, ki jih uporabljamo v 
gospodinjstvu, npr.: ogrodje koles, kovinski 
štedilniki, kovinske cevi, radiatorji in drobni 
kovinski predmeti.
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Elektronska oprema
V naši občini imamo na petih lokacijah 
postavljene ulične zbiralnike odpadne elek-
trične in elektronske opreme. Zbiralniki so 
namenjeni zbiranju manjših kosov odpadne 
električne in elektronske opreme (telefoni, 
mobiteli, feni, brivski aparati …) ter odpadnih 
baterij. Zbiralniki se nahajajo v mestu Brežice 
– na Slomškovi ulici, pri Gimnaziji Brežice in 
pri Mladinskem centru Brežice ter v Dobovi in 
na Bizeljskem. Ob delavnikih pa lahko odloži-
te električno in elektronsko opreme tudi na 
Zbirnem centru Boršt. 

Recikliranje ima velik potencial, vendar lah-
ko deluje in varuje okolje le z ustreznim lo-
čevanjem naših odpadkov. Zato si naše pod-
jetje Komunala Brežice z različnimi projekti 
vseskozi prizadeva za ozaveščenost otrok in 
mladine, ki bodo čez nekaj let prevzemali od-
govornost prihodnosti našega planeta. Kot 
posamezniki in kot družba smo odgovorni 
za naše okolje. Že z majhnimi prilagoditvami 
lahko vsako gospodinjstvo veliko pripomore k 
ohranjanju naravnih virov, zmanjšanju pora-
be energije in čistejšemu okolju.

Odpadno jedilno olje
rumeni okrogli zabojniki

Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek. Ne smemo ga 
mešati z ostalimi odpadki, prav tako ga ne smemo zlivati 
v kanalizacijo ali naravo.

V ta namen smo postavili ulične zbiralnike za od-
padno jedilno olje, in sicer na naslednjih lokacijah:

• Slomškova ulica 
(nasproti Lidla), 

• OŠ Brežice,
• Mladinski center Brežice,
• Pošta Bizeljsko,
• Mali Vrh (na cesti pred 

KZ Globoko),
• OŠ dr. Jožeta Toporišiča 

Dobova,

Nevarni odpadki
Med nevarne odpadke sodijo: baterije in 
akumulatorji, odpadno motorno in jedilno 
olje, stara zdravila, ostanki barv, topil, rastlin-
skih zaščitnih sredstev, neuporabljena čistila, 
kozmetična sredstva, strupi, neonska svetila 
in živosrebrne cevi, deli elektronskih naprav 
ter drugih materialov, ki lahko predstavljajo 
nevarnost za zdravje ljudi ali živali in okolje.

Nevarne odpadke lahko oddate na Zbirnem 
centru Boršt ali pa v organizirani akciji zbira-
nja nevarnih odpadkov (spomladi in jeseni). 
Informacije o lokacijah in terminih zbiranja 
nevarnih odpadkov so dostopne na FB- in 
spletni strani Komunale, na hrbtni strani po-
ložnic ter na koledarju odvoza odpadkov. 

POZOR: Nevarne odpadke lahko v Zbirni cen-
ter Boršt odlagajo le fizične osebe iz občine 
Brežice. Pravne osebe in registrirani kmeto-
valci morajo te odpadke prepuščati poobla-
ščenim organizacijam.

Denis 
Kustrin,

voznik 
komunalnega 

vozila

• Brezina,
• OŠ Cerklje ob Krki,
• OŠ Kapele,
• OŠ Maksa Pleteršnika 

Pišece,
• Dvorce,
• Arnovo selo.
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Tujerodke - invazivne in škodljive?
Območje Posavja je, s stališča pojavnosti in-
vazivnih rastlin, zadnja leta vse bolj ogrože-
no. Tujerodke so vse rastlinske vrste, ki pri 
nas niso avtohtone, kar pa ne pomeni, da so 
tudi invazivne. Invazivne so tiste vrste, ki ne 
ogrožajo samo avtohtonega rastlinstva, tem-
več tudi naše živali, v okolju povzročajo ra-
znovrstne spremembe in lahko vplivajo celo 
na zdravje ljudi. Te rastline so po navadi zelo 
odporne, zato se na novo okolje hitro prilago-
dijo. Za njih je značilna hitra rast ter intenziv-
no razmnoževanje. Največ invazivk prihaja iz 
Severne Amerike (robinija, zlata rozga, am-
brozija, deljenolistna rudbekija, topinambur), 
vzhodne Azije (pajesen, žlezava nedotika, 
dresniki, japonska medvejka, japonsko koste-
ničje). V brežiški občini se je v toplem rečnem 
rokavu npr. pojavila tudi vodna solata, ki izvi-
ra iz tropov, je pa skoraj zagotovo posledica 
izpusta iz akvarija. 

Nasveti za preprečitev 
širjenja invazivk
• Kadar zaradi gradnje ali zemeljskih del od-

stranimo naravno rastlinstvo, ga čim prej 
obnovimo z vrstami, ki so tu doma,

• akvarijskih živali in rastlin ne izpuščajmo 
v naravo,

• o invazivnih tujerodnih vrstah poučite 
svoje otroke, prijatelje in sosede,

• na vrtu invazivne okrasne rastline zame-
njajmo z neinvazivnimi,

• skrbno ravnajmo z ostanki odstranjenih 
invazivnih rastlin,

• zemlje in peska z območij, 
kjer so invazivne tujerodne 

vrste, ne raznašajmo 
naokrog.

Kako lahko prispevamo 
kot posamezniki?

Vse občane pozivamo, da nas obvestite (info@
komunala-brezice.si), če v naravi opazite 
kakršno koli invazivno tujerodno rastlino ter 
tako pomagate zaščititi naše okolje. Za lažje 
prepoznavanje omenjenih rastlin si lahko na-
ložite spletno aplikacijo Invazivke (www.
invazivke.si), kjer najdete seznam 
tujerodnih vrst z natančnim 
opisom, fotografijami in opo-
zorili glede morebitnih ne-
varnosti. 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. 
Za vsebino je odgovorna Komunala Brežice d.o.o. Organ 
upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja 
RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

Đurđa 
Vuković,

hortikulturna 
delavka



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

Globoko 50a, 8254 Globoko
T: 07 49 94 602
F: 07 49 94 606

M: 051 344 565
E: mediteranprodukt@siol.net

MEDITERAN PRODUKT
-  T R G O V S K I  C E N T E R  -

-  P R O D A J N A  P O N U D B A  -

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

Globoko 50a, 8254 Globoko
T: 07 49 94 602
F: 07 49 94 606

M: 051 344 565
E: mediteranprodukt@siol.net

MEDITERAN PRODUKT
- TRGOVSKI CENTER -

- PRODAJNA PONUDBA -



18

O delU kOmUnAle

Črna okoljska pika

Ali nam res ni mar?
Že nekaj let se aktivno soočamo s pojavom čr-
nih odlagališč po naši občini, predvsem z odla-
gališči ob ekoloških otokih. Naši zaposleni se 
iz dneva v dan trudijo, da bi bili ekološki otoki 
čisti in v ponos vsakemu kraju. Na žalost se v 
veliko primerih dogaja, da se otoki še isti dan 
spremenijo nazaj v črna odlagališča in ves naš 
trud se spremeni v jalovo početje ter v žalost 
in nemoč vseh, ki nam je mar. Čisti ekološki 
otoki so odgovornost vseh nas – komunalnih 
delavcev, inšpektorjev, ki preverjajo (ne)pra-
vilno ločevanje na terenu, predvsem pa vsa-
kega posameznika, občana.

Oddaljenost 
zbirnega 
centra ne sme 
biti izgovor
Zavedamo se, da je za marsikoga 
Zbirni center Boršt precej oddaljen, 
a vseeno nam to ne sme biti izgovor 
za odlaganje odpadkov v naravo ali 
okoli ekoloških otokov. V podjetju si 
prizadevamo, da bi postavili manjši 
zbirni center, ki bi bil lokacijsko ugo-
dnejši tudi za ostale naše občane. Do 
takrat pa naj se vaš trud povrne v ob-
liki čiste in ugledne občine Brežice, v 
kateri s ponosom bivamo, turisti pa 
se v naše kraje z veseljem vračajo.

Majhne odprtine 
na zabojnikih 
z razlogom
Naši uporabniki nam velikokrat sporočijo, da 
so odprtine na zabojnikih na ekoloških otokih 
premajhne. Zavedamo se, da zna biti to ne-
koliko nadležno; slednje velja predvsem, ko 
odlagamo večje kose kartona. Res pa je, da 
če bi bila odprtina večja, bi imeli slabše loče-
ne frakcije. Po vsej verjetnosti bi vse vreče 
odpadkov, ki ne sodijo na ekološki otok, 
nekateri pa jih odložijo poleg zabojni-
kov, končale znotraj njega. Prevze-
mniki embalaže so nam dali povrat-
no informacijo oziroma sporočili, da 
imamo v naši občini zelo »čisto«, lepo 
ločeno embalažo. 

Nekaterim je mar
Vendarle ne moremo reči, da je vsepovsod 
enako. Nekaterim občanom je mar. Hvaležni 
smo vsakemu posebej, ki si vzame čas in svo-
je odpadke pravilno loči in odloži v zabojnik, v 
katerega sodijo. Ponosni smo na občane, ki z 
urejenostjo ekoloških otokov ponujajo ogle-
dalo vsem občanom naše občine, in upamo, 
da bo odsev rož, zasajenih okoli otokov, dose-
gel vsak kraj ter da bo sčasoma to povsod pos-
tala praksa. Samo s skupnimi močmi nam bo 
uspelo, da bodo naši otroci odraščali v čistem 
in prijetnem okolju.

Nataša 
Žerjav,

enota zbiranja in 
odvoza odpadkov



 
Gre za enega naj-

bolj »umazanih« ekoloških 
otokov, kjer lahko najdeš vse: od 

kruha, mesa, »crkotine«/kadavrov, 
trajnih žarečih peči, hladilnikov … 

Nekateri ljudje so packi. Veseli me, 
da niso vsi uporabniki takšni, saj 
nekateri ob opozorilu razumejo 
in pospravijo »nesnago« za seboj 

v vozilo. Tedensko samo s tega 
otoka odpeljem okoli 1000 kg 

nepravilno odloženih 
odpadkov.
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ČRNA OKOLJSKA 
PIKA 2021 –
ekološki otok pri 
pokopališču na Bizeljskem 

Z namenom ozaveščanja o pomembnosti pra-
vilnega ločevanja smo se odločili, da vsako 
leto poleg »Okolju najbolj prijaznega naselja« 
razglasimo tudi »Črno okoljsko piko leta«. Pri 
tem ne bomo izbirali celotnega naselja, am-
pak posamezen ekološki otok, ki si je po oceni 
naših delavcev zaslužil oceno najbolj neure-
jenega ekološkega otoka v tekočem letu. V 
letu 2021 si naziv »Črna okoljska pika 2021« 
najbolj zasluži ekološki otok pri pokopa-
lišču na Bizeljskem. Zakaj, se lahko prepri-
čate sami na fotografijah. Posameznikom, ki 
so »zaslužni« za ta naziv, pa sporočamo, da 
niso sami in da je nekaterim zelo mar, ker za-
radi njih živijo v neurejenem kraju. Bizeljsko 
je med drugim v občini prepoznano kot kraj, 
kamor turisti najraje zahajajo. Pridružite se 
nam pri prizadevanjih za čisto občino tudi vi, 
predvsem pa postanite zgled svojim otrokom 
in vnukom.

Kristjan 
Jakopič,
komunalni 

delavec
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Vabimo vse, da 

olje po uporabi ohla-
dite, odložite v primerne 

posode in odvržete v zabojni-
kih za olje ali na ZC Boršt. Z 

zbranim oljem se bo naš zapos-
leni v avtomobilu, predelanem 
v ta namen v okviru projekta 
Tujerodke, vozil na naravi 
prijazen način.

S projektom Zeleno Posavje – za naravo in 
zdravje smo v letu 2018 pričeli z ozaveščanjem 
naših uporabnikov o pomenu pravilnega lo-
čevanja odpadnega jedilnega olja. V okviru 
projekta smo v osnovnih šolah izvedli najve-
čjo akcijo zbiranja odpadnega jedilnega olja 
v Sloveniji, jim razdelili posodice za odpadno 
jedilno olje za gospodinjstva in s pomočjo 
ozaveščanja povabili občane, da odpadno olje 
pravilno odlagajo. Potem ko je v skoraj vsa-
kem naselju v občini postavljena ena od skup-
no dvanajstih posod, se občanom več ni treba 
voziti na ZC Boršt, kar se pozna tudi na zbra-
ni količini odpadnega olja. Zbrane količine se 
vsako leto povečujejo, namreč v treh letih so 
se povečale za kar 3.500 kg (250 %), kar pome-
ni, da ste uporabniki vedno bolj ozaveščeni in 
vedno manj olja pristane v straniščni školjki, 
odtoku ali v naravi. Glede na dejstvo, da Slo-
venec v povprečju odvrže 10,5 litra odpadne-
ga jedilnega rastlinskega olja, še vedno veliko 
olja ni odloženega pravilno. 

S postavitvijo 
zabojnikov 
za odpadno 
jedilno olje 
zberemo 
250 % več 
odpadnega olja

Barbara 
Fumić,

enota zbiranja 
in odvoza 
odpadkov
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• Da 1 l olja onesnaži 1.000 l vode, saj na 
gladini vode tvori tanko nepropustno 
plast, ki otežuje kroženje kisika med vodo 
in zrakom.

• Zlivanje olja od peke krofov v odtok ali 
stranišče lahko povzroči resne težave 
in škodo naravnemu okolju, odtočnim 
cevem in čistilnim napravam.

• Odpadno jedilno olje  moti proces na-
ravne razgradnje: če ga odvržemo med 
biološke odpadke, na kompost ali drugam 
v naravo, ga morajo mikroorganizmi raz-
grajevati več let.

Ste vedeli?
• Prevreto olje ni biološko razgradljivo, zato 

ga je treba ločeno zbirati in odlagati. Pri-
merno odstranjeno odpadno olje se lahko 
celo ponovno uporabi s predelavo do bio-
dizla, ki ga lahko uporabimo kot gorivo, in 
glicerina, ki se ga uporablja v farmacevtski 
industriji.

• V Sloveniji iz takšnega olja izdelujejo 
naravne sveče, ki so odličen nadomestek 
parafinskim svečam.

 www.ojo.si
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Na ZC Boršt je od septembra postavljen nov 
kotiček za vse, ki bi želeli oddati svoje še de-
lujoče aparate v ponovno uporabo. Kotiček je 
označen z rumeno tablo ter tako nezgrešljiv. V 
luči trajnosti in zelene prihodnosti vse občane 
pozivamo, da vse delujoče aparate, ki so ne-
poškodovani in varni za uporabo, prinesejo in 
aparatu s tem podaljšajo življenjsko dobo ter 
zmanjšajo odpadke, ki jih povzroča električna 
in elektronska oprema. Zbranim aparatom bo 
projektni partner skozi postopek priprave za 
ponovno uporabo preveril funkcionalnost in 
električno varnost ter jih vrnil na trg po pri-
merni ceni ali pa jih podaril. 

V kotičku se zbira aparate, ki so delujoči, ne-
poškodovani in varni za uporabo, in sicer:

• velike aparate – pralne in pomivalne stro-
je, pečice, štedilnike, hladilnike, zamrzo-
valnike, 

• male gospodinjske aparate, 
• orodje za dom in vrt, 
• avdio-video in foto opremo, 
• monitorje in televizije z ravnim zaslonom, 
• računalnike, mobilne telefone, igrače in 
• ostale primerne aparate na elektriko ali 

baterije.

Ali veste, da:
• Se v povprečju kar 1–2 % takšnih naprav 

vsako leto najde med zbranimi e-odpadki, 
ki prehitro končajo v predelavi materiala? 
Tako skrajšamo njihovo življenjsko dobo, s 
tem pa prispevamo k večji porabi in one-
snaževanju naravnih virov, še posebej pri 
proizvodnji novih, ki nadomestijo stare. 

• Je najbolj trajnostni aparat vedno tisti, ki ga 
že imamo, zato je smiselno, da ga poskuša-
mo uporabljati čim dlje?

• Je krožno gospodarstvo model, znotraj 
katerega vsi materiali krožijo in se ponovno 
uporabijo? Tudi zaradi tega je ponovna upo-
raba zelo pomembna za našo prihodnost. 

• Bi lahko s podaljšanjem uporabe pametnih 
telefonov za še eno leto (na skupaj 3 leta) 
prihranili 2,1 milijona ton izpustov toplo-
grednih plinov? Pametni telefoni namreč 
vsebujejo več kot 60 elementov, ki izvirajo 
z različnih koncev sveta, med drugim tudi 
kritične surovine. To so surovine, ki so za 
gospodarstvo zelo pomembne, težko jih 
dobimo in skorajda ne recikliramo.

Še delujoče aparate oddajte 
v kotiček na ZC Boršt

Kaj lahko oddate v 
omenjen kotiček?

Marko 
Ferenčak,

vodja enote 
zbiranja in odvoza 

odpadkov
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Ne 
zavrzite stva-

ri, ki jih ne uporab-
ljate; raje jim podarite 
novo življenje v novem 

domu. Vabljeni na 
Tržnico Brežice!

Kotiček je postavila družba ZEOS, d. o. o., v 
sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno 
pod sloganom #Še sem uporaben!, in sicer 
skupaj s projektnima partnerjema Zbornico 
komunalnega gospodarstva pri GZS in podje-
tjem TSD, d. o. o., ter lokalnim partnerjem Jav-
no podjetje Komunala Brežice, d. o. o. Projekt 
sofinancirata Ministrstvo za okolje in prostor 
RS ter Evropska komisija. 

Tudi vi podarite 
rabljenim stvarem 
novo življenje
Eden izmed naših najuspešnejših in dob-
ro sprejetih projektov med našimi uporab-
niki je projekt brezplačne izmenjave stvari 
»Prinesi–odnesi«, ki poteka vsako soboto od 
8.00 do 12.00 na Tržnici Brežice. Po nekajme-
sečni prekinitvi zaradi epidemije je akcija poleti 
ponovno zaživela. Uporabniki so v dveh mese-
cih zamenjali slabih 900 kg uporabnih stvari.

Simona 
Šekoranja,
koordinatorka 

projekta
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E-račun je računov na izbrani elektronski naslov, uporabniki spletne banke pa v svojo 
spletno banko (NLBklik, eLON, Addiko EBank in druge).

E-račun na e-naslov

E-račun prejmete v izbrani e-poštni nabiral-
nik. Naročilo na e-račun pomeni le spremem-
bo načina pošiljanja računov, vsebina računa 
pa je enaka tisti na tiskani različici. Če uporab-
ljate SEPA direktno bremenitev (trajni nalog), 
prejmete papirno položnico v vednost, kaj 
vam je bilo zaračunano, in tudi to lahko prej-
mete v svoj e-poštni predal.

E-račun v e-banko 

E-račun je uveljavljen način poslovanja  prek 
sodobnih bančnih poti  in omogoča  prihra-
nek časa in denarja. Račun za storitve Komu-
nale Brežice v e-obliki prejmete v svoj predal 
e-banke, kjer ga poravnate – enostavno, brez 
dodatnega tipkanja, prepisovanja številk 
in referenc.  Na prejemanje  računa v e-ban-
ko se lahko naročite uporabniki spletne ban-
ke pri katerikoli banki na področju Slovenije.

Kako se prijavite na e-račun?

Za prejemanje e-računov ali položnic v obliki pdf v vaš e-poštni predal se prijavite tako, da izpolnite 
soglasje o prejemanju e-računov, ki ga najdete na naši spletni strani (www.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 sprejemni pisarni (ob izpolnjevanju PCT-pogoja), kjer lahko s pomočjo našega zaposlene-
ga izpolnite obrazec in prevzamete nagrado – posodico za odpadno olje za gospodinjstva.

Prednosti prejema 
e-računa v e-banko:

• hitro: račun poravnate z enim klikom,
• pregledno: vodite lastno evidenco prejetih 

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.

Prednosti:

• brezplačno,
• pregledno: urejena evidenca prejetih 

računov,
• hitro: e-račun prejmete prej kot tiskanega,
• eko: e-računi so okolju prijazni, saj nado-

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

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

Z e-računom do darila 
ter urejenih eko in 
hitrih storitev 



Obdarujemo!!!

Vsi, ki se boste prijavili na pre-
jemanje e-računa na e-naslov 

ali v e-banko najkasneje do 31. 1. 
2022, prejmete brezplačno poso-

do za odpadno jedilno olje za 
gospodinjstva.
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Na našem spletnem portalu eKomunalko najdete podatke o prejetih komunalnih položni-
cah, stanju števca, naročenih storitvah. Uporaba je preprosta. Prijavite se s svojimi po-
datki na spletni strani www.komunala-brezice.si.

 Na portalu eKomunalko najdete:

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

V skladu z veljavno zakonodajo opravljamo 
popis stanja na vodomeru enkrat na leto. Zato 
priporočamo, da med letom sami večkrat pre-
verite, kakšno je stanje na vodomeru. Tako 
lahko pravočasno ugotovite, ali voda na no-
tranjem omrežju nekontrolirano odteka, ali je 
prišlo do okvare in se izognete visokim pora-
čunom položnic.

Preko eKomunalka lahko oddate stanje vo-
domera med 1. in 25. dnem v mesecu. Nasta-
vite si lahko tudi opomnik, ki vas bo preko 
e-pošte spomnil na oddajo stanja.

eKomunalko - vsi komunalni 
podatki na enem mestu

Melita 
Lazanski,

enota ekonomike

Davor 
Zupančič,

vodja 
informatike



 

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 

oznaitve mej 

geodetski narti 

vrisi stavb 

kataster stavb 

zakolibe 

sodno izvedeništvo 

svetovanje 

izdajanje potrdil 

 

Stanislav Barkovi  
inž. geod., direktor, imetnik geodetske izkaznice, odgovorni geodet, 

stalni sodni izvedenec geodetske stroke 

041/640 847 

mag. Julijana Barkovi  
univ. dipl. inž. geod., imetnica geodetske izkaznice, odgovorna 

geodetinja 

041/941 524 

Robert Zofi 
dipl. inž. geod., imetnik geodetske izkaznice, odgovorni geodet 

Sandi Vidmar 

dipl. inž. geod., imetnik geodetske izkaznice 

Marija Barkovi 
vodja sprejemne pisarne 
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Veseli nas, da 

bomo v teh časih v 
šolah prisotni vedno in 
povsod, in sicer z digital-

no spletno platformo, kjer 
bodo lahko šolarji dostopali 
do izobraževalnih in oza-

veščevalnih ekoloških 
vsebin.

Vzgoja naših bodočih varuhov narave je eno izmed naših glavnih poslanstev našega pod-
jetja in tudi v največje veselje. Tega nismo prekinili niti zaradi epidemioloških razmer.

Tako smo v letošnjem letu s šolami sodelova-
li po spletu, in sicer smo se posluževali vide-
okonferenc in z našimi najmlajšimi predelali 
marsikatero okoljsko temo. Za delavnice pa 
smo šolam dostavili material in navodila ter 
so se z učitelji sami lotili izzivov. Izpod njihovih 
rok so nastali čudoviti izdelki. Bizeljski šolarji 
prvega in tretjega razreda so se skozi delav-
nice naučili pravilnega ločevanja odpadkov. V 
prvem razredu so pobarvali vrečke iz blaga za 
športno opremo, učenci tretjega razreda pa 
so izdelali mini kompostnike. Četrtošolci OŠ 
Cerklje ob Krki so nas obiskali na zbirnem cen-
tru in se na lastne oči prepričali, kako poteka 
zbiranje in ločevanje odpadkov. 

Sodelovanje s šolami je 
kljub epidemiji potekalo 
tudi v tem letu

Jasmina 
Butara,

koordinatorka 
družbeno 

odgovornih 
projektov
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Komunala Brežice je kot eno izmed prvih komunalnih podjetij v Sloveniji svojim uporabni-
kom omogočila uporabo sožalnice. To je posebna skrinjica z vgrajenim sefom, namenjena 
zbiranju žalnih voščilnic namesto prinašanja sveč in drugih žalnih aranžmajev. V Sloveniji 
velja običaj, da se od pokojnika poslovimo s številnimi paketi nagrobnih sveč. Sožalnica 
namesto prinesenih sveč omogoča drugačen način izraženega sožalja svojcem – ne samo 
moralne, ampak tudi finančno pomoč. Vsoto podarjenega denarja se skupaj z žalno vo-
ščilnico položi v ovojnico in odda v skrinjico, s čimer je zagotovljena popolna diskretnost, 
simbolen prižig svečke pa predstavlja še dodaten poklon umrlemu. 

Sožalnica pomeni spremembo 
navad na dobro

Zadovoljstvo z dodatno 
ponudbo pokopališča 
Brežice kaže tudi 
zapis občanke Brežic 
o dobri izkušnji z 
uporabo sožalnice.

»Epidemija je popolnoma premaknila naše 
običaje in navade. Ker smo se od ljubljene ose-
be poslovili konec marca, brez rokovanja in na 
osebni razdalji, je bila sožalnica zgolj ena od 
novosti, ki smo jih sprejeli in se je izkazala za 
res dobro potezo. Namesto cvetja in sveč, s 
katerimi bi po tednu ali dveh od pogreba zgolj 
kopičili odpadke na pokopališču, smo s pre-
jetimi prostovoljnimi prispevki poskrbeli, da 
je grob dobil prenovljen spomenik, in pokrili 
stroške nove zasaditve. Po mojem mnenju se 
nam bo sožalnica čez kakšno leto ali dve zdela 
že popolnoma samoumevna in se bomo spra-
ševali, kako smo lahko prej uporabljali toliko 
sveč,« je zapisala občanka iz Brežic.Ali veste, da:

•  na pogrebu svojci dobijo tudi do 100 zavo-
jev sveč, v katerih je povprečno šest kosov 
v skupni vrednosti do 2.000 EUR, veliko 
teh sveč pa na koncu neuporabljenih pri-
stane na odpadu;

•  vsako leto v Sloveniji odložimo več kot 
4.500 ton odpadkov od sveč? S to količino 
bi lahko napolnili približno 60 olimpijskih 
bazenov.

Sožalnica na pokopališču v 
Brežicah je zelo dobro sprejeta 



 
Veseli nas, 

da je sožalnica našla 
svoj prostor pri naših 

občanih in da se je 
poslužuje vedno 
večje število upo-

rabnikov. 
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Šest razlogov, zakaj 
uporabiti sožalnico:

• Prižgimo svečko v srcu  
S sožalnico obujamo solidarnost in moč skup-
nosti v najtežjih trenutkih. 

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

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

• Ogromna količina odpada zaradi sveč  
»na zalogo«  
Sveče povzročajo veliko količino odpada, saj ga 
samo v Sloveniji vsako leto nastane za 4.500 
ton (60 olimpijskih bazenov). Ni vsaka sveča 
primerna za vsak letni čas. Parafin v svečah se 
razlikuje glede na letni čas in temperaturne 
pogoje, kar dodatno onemogoča, da bi sveče 
z rednim prižiganjem uporabili skozi določeno 
časovno obdobje. S tem, ko imamo sveče na 
zalogo, postane marsikatera sveča neuporab-
na in kot takšna pristane na odpadu, ne da bi 
sploh služila svojemu namenu. Posledice tega 
so tone in tone plastičnega odpada in stran 
vrženega denarja, ki bi mogoče svojcem prišel 
veliko bolj prav v trenutku osebne stiske ob 
izgubi ljubljene osebe. 

Matej 
Ogorevc,

pogrebna služba

Bodite del 
sprememb na bolje 
– za nas in za naš 

planet. Spremenite 
navade – uporabite 

sožalnico.

• Odpadna embalaža  
Sveče in druge aranžmaje spremlja 
kup ovojnega materiala, med katerega 
sodijo npr. pentlje, celofan, kartoni in 
vizitke, vse omenjeno pa potem prista-
ne na odpadu. 

• Časovna obremenitev  
Sveče, ki so zapakirane, je treba pred 
uporabo še razpakirati. Prav tako je 
treba obisk groba vnaprej načrtovati, če 
želimo imeti svečo s seboj, ko grob obiš-
čemo na poti iz službe. Veliko hitreje 
in preprosteje ter do okolja prijaznejše 
je, da lahko, kadar koli obiščemo grob, 
kupimo svečo na pokopališču.
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Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik 
ne more ali ne želi obdržati, zato ga mora 
posledično zavreči. Med odpadke spada 
tudi biološki mulj oz. blato, ki nastaja v 
čistilnih napravah v fazi biološkega čišče-
nja odpadne vode. Količina tovrstnega 
odpadka se je v zadnjih letih močno pove-
čala zaradi pospešene izgradnje komunal-
nih čistilnih naprav. Zato se strokovnjaki 
na svetovni ravni ukvarjajo z načini, kako 
čim bolj predelati mulj, pri čemer skušajo 
slediti načelom 3R – Reduce (zmanjševa-
nje), Reuse (ponovna uporaba) in Recycle 
(recikliranje odpadkov).

Značilnosti 
biološkega mulja

Biološki mulj iz komunalnih čistilnih naprav v 
Sloveniji ima:

• visoko vsebnost organskih snovi (60–70 
%) in je zaradi tega podvržen hitremu 
anaerobnemu razpadu (sproščanje amoni-
jaka, vodikovega sulfida in aminov), če se 
kopiči oz. se po strojnem zgoščevanju ne 
odda v končno obdelavo,

• relativno nizko kalorično vrednost (od 
1.500 do 2.000 kJ/kg m. s.),

• povišano vsebnost težkih kovin (baker, 
živo srebro, cink).

Ravnanje z muljem 
skozi čas

Do leta 2009 so se mulji čistilnih naprav odla-
gali na komunalnih deponijah skupaj z ostali-
mi odpadki. Od leta 2009, ko je nova zakono-
daja zaostrila možnost odlaganje muljev na 
deponije (potrebna je predhodna obdelava), 
se je kar 80–85 % mulja preusmerilo v smeri 
nadaljnjega ravnanja v tujini. Ostala količina 
mulja se je obdelala doma.

Smernice na 
področja ravnanja z 
odpadnem muljem

Slovenija je sprejela strateške usmeritve gle-
de ravnanja z odpadnim muljem do leta 2030, 
kar prikazuje spodnji diagram.

V Sloveniji na leto nastane približno med 60 in 80 tisoč ton 
odpadnega biološkega mulja.

Odpadni mulj 
– odpadek ali 
priložnost? 



31komunalko 10

AktUAlnO

Načini predelave odpadnega mulja

2013 242

2015 392

2017 351

2019 314

2014 475

2016 412

2018 338

2020 372
mulj (t)

 
V prihodnosti 

vidimo napravo za dodat-
no zmanjšanje količin blata na 

izvoru, saj bi lahko z dodatnim izsu-
ševanjem blata vsebnost vode zmanjšali 

za približno 85 %, kar bi znižalo 
strošek odlaganja blata, stro-
šek elektrike pa bi znižali s 
postavitvijo sončne elek-
trarne, s čimer bi zago-

tovili samooskrbo.

Strategija ravnanja z odpadnim muljem gre 
oz. bo šla v smeri energetske izrabe mulja (se-
žig). Pri sežigu pride do zmanjšanja količine 
odpadnega mulja za 90 %. Nastali pepel pa 
ponuja možnost, da se iz njega pridobi fosfor.

Povečujejo se tudi drugi načini obdelave mu-
lja. Med te uvrščamo dodajanje mulja glini pri 
proizvodnji opek ter proizvodnja gradbenih 
kompozitov, ki se lahko uporabljajo za geo-
tehnične zasipe in nasipe.

Velike količine odvečnega komunalnega mu-
lja nam kažejo, da v preteklosti nismo raz-
mišljali o tem, da bi morali biti pri odpadkih 
samooskrbni. Na tej točki globalne krize, ko 
se ustvarja vedno več in več odpadkov, bi bilo 
smotrno, da bi imel vsak nov projekt tudi do-
rečeno celostno rešitev o ravnanju z odpadki.

Članek pripravila Sandra Kopše, študentka 2. 
bolonjske stopnje kemijskega inženirstva

Ravnanje z muljem 
v občini Brežice

Na območju občine Brežice je v lanskem letu 
pri procesu čiščenja komunalnih odpadnih 
vod na vseh treh čistilnih napravah (CČN Bre-
žice, ČN Obrežje in ČN Globoko) nastalo 300 
ton mulja, kar predstavlja približno 0,4 % ce-
lotne nastale količine mulja v Sloveniji. 

Centralna čistilna naprava je začela z obra-
tovanjem leta 2009. Ob izgradnji čistilne na-
prave ni bilo nujno, da ima čistilna naprava 
terciarno čiščenje – odstranjevanje fosforja iz 
odpadne vode. Ker se je zakonodaja spreme-
nila in morajo imeti vse čistilne naprave, ki so 
nad 10.000 PE, merjen fosfor na iztoku, smo 
leta 2020 vgradili avtomatsko dozirno napra-
vo za doziranje obarjalnega sredstva za fosfor 
– železov sulfat.

Graf: Količina zbranega odpadnega blata v 
občini Brežice po letih 

Drago 
Kranjc 

in Miha 
Pšeničnik,

enota odvajanja in 
čiščenja odpadnih 

voda
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V Komunali Brežice smo že sedmo leto 
zapored pripravili izbor za naslov »Okolju 
najbolj prijazno naselje«. Naši zaposleni 
so med letom spremljali vsebino prevze-
tih odpadkov po posameznih naseljih in 
opazovali, katero naselje ločeno zbere 
največ odpadkov in ima poleg tega ureje-
ne in zgledne ekološke otoke. Konec ok-
tobra so odločili, da letos ta naziv pripade 
naselju Brezje pri Veliki Dolini. 

Drugo mesto si je prislužilo Podgorje pri Piše-
cah, tretje pa Velika Dolina.

Komunala Brežice želi z izborom spodbujati 
ločeno zbiranje odpadkov, saj je med našimi 
dolgoročnimi cilji tudi ta, da postanemo obči-
na, ki na državni ravni zbere največ ločenega 
odpada. Tako bomo poskrbeli, da se na depo-
nije odlaga čim manj odpadkov. Omenjeni cilj 
lahko dosežemo samo s pomočjo vas, naših 
uporabnikov. 

Za trud in ločevanje 
odpadkov čestitamo 
vsem krajanom. 
Naj bo ta naziv 
spodbuda za aktivno 
ločevanje odpadkov 
tudi v prihodnje.

O naselju Brezje pri Veliki Dolini je takole 
zapisal njegov vaščan Stanislav Barkovič:

»Nekdaj največja vas v Krajevni skupnosti Ve-
lika Dolina na obronkih Gorjancev je danes na 
pol prazna. Glede na to, da je bila demograf-
ska podoba kraja slaba, saj – kot radi rečemo 
– daleč od cesarja, daleč od boga in daleč od 
srca, se je mlajša generacija odselila >s trebu-
hom za kruhom< in si drugje ustvarila dom. 
Tisti, ki smo ostali, smo morali trdo delati za 
svoj vsakdan. Danes daje podoba Brezja pri 
Veliki Dolini videz urejene vasi z rožami na ok-
nih v poletnem času in urejenimi zelenicami. 
Na večji kmetiji v vasi pa poskrbijo, da so naši 
pašniki in travniki pokošeni in popaseni. Med 
prvimi v občini Brežice smo imeli urejen eko-
loški otok. Drevored brez pred vasjo spominja 
na to, da so na tem območju nekoč rasle bre-
ze, po katerih je vas dobila ime.«

Brezje pri Veliki Dolini je okolju 
najbolj prijazno naselje v letu 2021 
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»Vode ne pogrešaš, dokler vodnjak ne presahne,« pravi star pregovor, ki pa še vedno velja, 
ko gre za odnos do vode, kakršnega imamo danes. Imamo čisto vodo, ki jo lahko k sreči še 
vedno pijemo iz pipe. Brez vode ni niti kmetijske pridelave, ne glede na to, ali pridelujemo 
hrano na prostem ali v rastlinjakih, tleh ali v substratih. V kmetijstvu in živilstvu, kjer 
se pomena vode in stroškov, ki so s tem povezani, dobro zavedajo, spodbujajo prakse in 
načine pridelave/predelave hrane, kjer gre za čim bolj racionalno rabo vode. Eden izmed 
takšnih primerov dobre prakse je nastal na Bojsnem pri družini Kržan.

Shranjevanje in uporaba 
meteorne vode za 
zalivanje pridelkov

Družina Kržan živi z naravo; med drugim se 
ukvarjajo z lesom, zato so pred leti prišli na 
idejo, da bi meteorno vodo shranili in jo upo-
rabili za zalivanje pridelkov, rož … Tako so z 
vseh streh (450 m2) in z dvorišča (300 m2) spe-
ljali cevi, ki meteorno vodo peljejo v zbiralnik 
meteorne vode. Od tod gre voda prek dveh pe-
skolovov in lovilca olj, kjer se odstrani vsa uma-
zanija. Filtrirana voda nato priteče v ribnik, ki 
ima volumen 300 m3 in je prava paša za oči.

Tam pa ne ostane, temveč jo s pomočjo črpal-
ke po potrebi izčrpajo prek cevi na eno izmed 
sedmih pip, odvisno od tega, kje potrebujejo 
vodo. Z njo potem s pomočjo gibljive cevi ope-
rejo avtomobile, zalijejo vrt, zelenico in rože. 
Prav slednje je gospodinji in idejni vodji ome-
njenega projekta v največje veselje.

»Za zalivanje rož je izredno pomembna stoje-
ča voda, saj je primerne temperature in tako 
korenine ne doživijo šoka. Deževnica prav 
tako ne vsebuje nič klora,« je povedala Štefka 
Kržan, ki se kot ljubiteljica rož redno udeležuje 
raznih tekmovanj, na katerih ocenjujejo naj-
lepše cvetlične zasaditve. V bližnji prihodnosti 
nameravajo meteorno vodo s pomočjo čistil-
nih filtrov uporabljati tudi za sanitarije. 

Kržanovi z omenjeno rešitvijo varujejo okolje 
in si  zagotavljajo neprecenljiv lasten vir vode 
ter ne nazadnje privarčujejo denar.

Tudi vi nam pošljite svoj 
primer dobre prakse 

V podjetju že leta spodbujamo krožno gospo-
darstvo, med drugim tudi z izvedbo raznih 
projektov. Zato želimo primere dobrih praks 
s tega področja, ki so nastali v naši občini, 
predstaviti tudi širši javnosti ter tako spodbu-
diti tudi ostale občane, da se nam pridružijo 
pri prizadevanjih za ohranitev in varovanje 
narave ter okolja. Če želite, da vaš primer dob-
re prakse opišemo in objavimo na naši sple-
tni strani, družbenem omrežju in morda tudi 
v glasilu Komunalko, ga opišite in pošljite na 
e-naslov info@komunala-brezice.si, kot zade-
vo pa navedite »Primer dobre prakse«.

Primer dobre prakse krožnega gospodarstva v občini

Meteorna voda pri Kržanovih za 
dober pridelek in lepo okolico
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Na Konferenci reciklažne industrije 2021, ki je potekala v Rimskih Toplicah, je bila prikaza-
na slikovita projekcija o prekomerni porabi svetovnih surovin, ki je posledica sodobnega 
načina življenja. Ta način lahko vzdrži, če se bomo prilagodili in bomo odpadke oziroma 
surovine, ki jih zavržemo, ponovno uporabili. K temu nas zavezuje tudi Evropska direkti-
va, ki med drugim narekuje povečanje reciklatov v končnih produktih. Če želimo pridobiti 
več reciklatov, je potebno pravilno ločevanje in rokovanje z odpadki. 

Kdo skrbi za končen 
prevzem embalaže?

V Sloveniji letno nastaja več kot 316.000 ton 
odpadne embalaže, le del te pa dočaka pri-
merno oskrbo. Med prijavljenimi in dejanski-
mi količinami odpadne embalaže nastaja ved-
no večja razlika. Ta trenutno znaša vrtoglavih 
86.000 ton, kar pomeni, da za ravnanje s kar 
tretjino embalaže v Sloveniji ne plačuje in ne 
odgovarja nihče – še posebej ne tisti, ki so em-
balažo dali na trg RS. Posledice tega so vidne 
tudi v okolju, predvsem pri komunalnih služ-
bah, kjer se viški odpadkov kopičijo in pred-
stavljajo okoljsko, sanitarno in požarno ne-
varnost. S to problematiko se soočamo tudi 
na našem zbirnem centru.

Vlada RS je 8. 4. 2021 sprejela dolgo pričako-
vano Uredbo o embalaži in odpadni embalaži. 
Novosti bi morale omogočiti učinkovitejše iz-
vajanje sistema – in sicer tako, da Družbe za 
ravnanje z odpadno embalažo (DROE) poskr-
bijo za odpadno embalažo vsakega samostoj-
nega podjetnika in vsakega podjetja, ki emba-
lažo uvaža oz. daje na trg Republike Slovenije.

Za vsako takšno podjetje oz. zavezanca s tem 
velja proizvajalčeva razširjena odgovornost, 
ki ga zavezuje, da z vključitvijo v embalažno 
shemo izbrane DROE poskrbi za nastalo od-
padno embalažo in plača stroške ravnanja z 
njo (embalažnino).

Kdo je po novi uredbi dolžan 
plačevati embalažnino?
Zavezanci za embalažnino so vsa podjetja in 
vsi samostojni podjetniki, ki na slovenski trg 
uvažajo ali dajejo embalirano blago. V skladu 
z uredbo, ki velja od 24. 4. 2021, je zavezanec 
za plačevanje stroškov za ravnanje z odpadno 
embalažo vsaka pravna oseba oz. samostojni 
podjetnik posameznik, registrirana na obmo-
čju Republike Slovenije, ki daje na trg v Slove-
niji embalirano blago ali embalažo, v katero 
se embalira blago na kraju prodaje. Prag, ki za 
plačevanje embalažnine obvezuje le podjetja, 
ki na trg letno dajo nad 15 ton embalaže, se z 
novo uredbo ukinja. 

Med zavezance po novi uredbi spadajo vsa 
podjetja, ki opravljajo vsaj eno od spodnjih 
dejavnosti:

• embalirate oz. pakirate blago pod svojim 
imenom oz. znamko ali to za vas počne 
drugo podjetje,

• uvažate oz. pridobivate embalirano blago, 
ki ga dajete na trg RS,

• uvažate oz. pridobivate embalažo za na-
men polnjenja na prodajnem mestu,

• proizvajate embalažo za namen polnjenja 
na prodajnem mestu,

• kupujete embalirano blago prek spleta 
pri tujih podjetjih in ga sami uporabite pri 
opravljanju svoje dejavnosti.

Zakaj je ločevanje pomembno?
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V povprečju pojemo vsako leto 50.000 delcev mikroplastike. Še hujši je izračun, da bo (ob 
zdajšnji stopnji kopičenja odpadkov) leta 2050 v morju več odpadkov kot rib! Slovenci po 
podatkih PlanetCare letno prispevamo 48 ton odpadkov mikroplastike, največji del pa 
predstavlja pranje sintetičnih oblačil. Čistilne naprave mikroplastiko zadržijo le delno; 
ti delci prek voda končajo v prehranski verigi. Eden izmed povzročiteljev nastanka mi-
kroplastike je poleg pralnega tudi sušilni stroj. Uporabniki sušilnih strojev se srečujejo z 
odpadnimi vlakni, ki se nabirajo na filtru. Če želimo, da naš sušilni stroj deluje nemote-
no, moramo filter sušilnega stroja očistiti po vsakem sušenju. Pri tem pa je izredno po-
membno, kam odvržemo odpadna vlakna, ki vsebujejo veliko mikroplastike. 

Kam s tekstilnimi kosmi 
iz filtra sušilnega stroja?

Kje vse se skriva mikroplastika?
Trije koraki za zmanjšanje vnosa mikroplastike v okolje:

Pravilno
Ostanke tekstilnih vlaken ob čiščenju filtra za-
vržemo v koš za mešane komunalne odpadke.

• bodite pozorni pri izbiri oblačil (flisi 
in športna oprema vsebujejo največ 
mikroplastike), uporabljajte oblačila 
iz naravnih vlaken,

• pravilno in odgovorno ravnajte s 
plastičnimi odpadki,

Nepravilno
Nikakor ostankov tekstilnih vlaken ob čišče-
nju filtra ne mečite v straniščno školjko, saj jih 
tudi čistilne naprave ne zadržijo. Tako omo-
gočimo, da preide mikroplastika v vodo, tj. v 
naše oceane. Ker so ti delci tako majhni, jih 
ribe in školjke velikokrat zamenjajo za hrano, 
tako na koncu mikroplastika pristane na na-
šem krožniku.

Z ribo iz jadranskega morja 
pojeste velik delež mikroplastike

Ste 
danes že 

pojedli svojih 
50.000 delcev 
mikroplastike?

• prenehajte uporabljati kozmetične izdelke, 
ki vsebujejo mikroplastiko (ta se skriva tudi 
v kozmetiki, v oljih, s čimer potrošniki obi-
čajno nismo seznanjeni; z enim umivanjem 
obraza s kremo za piling spustimo v vodo 
100.000 delcev mikroplastike; ta plastika, 
ki je sicer dodana kremam za piling, je na de-
klaraciji označena kot polietilen).
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• Posebej pomembna je zaveza za znižanje 
temperature Zemlje za 1,5 stopinje Celzija 
do leta 2050. Za dosego tega cilja bo pot-
rebno okrepljeno ukrepanje na področju 
blaženja v sedanjem ključnem desetletju, 
saj bo treba zmanjšati emisije CO2 za 45 % 
do leta 2030 (v primerjavi z letom 2010), 
če želimo biti podnebno nevtralni do leta 
2050. 

• Države, ki še niso poslale svojih novih ali 
posodobljenih nacionalno določenih pri-
spevkov (NDC) in dolgoročnih podnebnih 
strategij, so bile pozvane, da to storijo 
najpozneje do naslednjega zasedanja. 
Vse države pogodbenice bile tudi pozva-
ne, da okrepijo svoje NDC do konca leta 
2022 v skladu s ciljem Pariškega sporazu-
ma in zadnjimi znanstvenimi ugotovit-
vami. Tako je bil sprejet dogovor o sklicu 
letnega ministrskega srečanja glede 
krepitve podnebne ambicije do leta 2030.

Rezultati pogajanj 
konference so naslednji:

Kljub napredovanju zelenih tehnologij in zmanjševanju izpustov zaradi koronske krize se 
izpusti toplogrednih plinov na globalni ravni niso znižali, temveč so se – ravno nasprotno 
– zvišali. Globalno segrevanje je globalni problem, ki ga ne more rešiti zgolj ena država, 
zato je bila podnebna konferenca Združenih narodov v Glasgowu tako zelo pomembna. 
Konferenca se je po dvotedenskih pogajanjih 197 držav pogodbenic konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja zaključila 13. novembra. 

Zelo zahtevna pogajanja in dogovore, saj je 
skoraj dvesto držav na zelo različnih politič-
nih, družbenih in tehnoloških razvojnih sto-
pnjah, je odlično vodila slovenska delegacija, 
ki trenutno predseduje EU.  Na konferenci so 
sprejeli Glasgowski podnebni pakt, ki določa, 
za koliko stopinj Celzija se bo znižala tempe-
ratura Zemlje v naslednjih 30 letih, in druge 
okoljske zaveze. Minister Andrej Vizjak, tre-
nutno predsedujoči Svetu za okolje, je pou-
daril: »Zelo sem zadovoljen, da je slovensko 
predsedstvo lahko prispevalo k skupnemu 
rezultatu, zavzemali smo se za sprejetje celo-
vitega in uravnoteženega izida za zagotovitev 
napredka v dobro vseh.« Ob tem je opozoril: 
»Odgovornost za doseganje ciljev Pariškega 
sporazuma je skupna zaveza vseh nas. Storiti 
moramo vse, kar je v naši moči, da bistveno 
povečamo podnebne ambicije. Le skupaj lahko 
dosežemo skupne cilje za boljšo prihodnost.«

Med ključnimi pobudami so bile:

• povečane zaveze, da se državam v razvoju 
zagotovijo finančna sredstva za pomoč pri 
soočanju s podnebnimi spremembami,

• sprejetje zaveze glede zmanjšanja svetov-
nih emisij metana,

• dokončanje pariškega pravilnika.

Sprejete so okoljske 
zaveze za našo prihodnost
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• Prvič v zgodovini tega procesa Združenih 
narodov naslavlja »postopno zmanjševa-
nje« premoga in »postopno opuščanje« 
subvencij za fosilna goriva.

• V Glasgowu so bile dosežene okrepljene 
zaveze: Indija bo dosegla podnebno nev-
tralnost do leta 2070 in 50 % obnovljivih 
virov energije do leta 2030; ZDA so spre-
jele dolgoročno podnebno strategijo za 
podnebno nevtralnost; Koreja bo posodo-
bila svoj NDC na 40 % v primerjavi z letom 
2018; Nigerija bo podnebno nevtralna do 
leta 2060. 

• Na konferenci je bila tudi dokončana knji-
ga pravil za izvajanje Pariškega sporazu-
ma. Sprejete so bile še zadnje manjkajoče 
vsebine, tj. časovni okvirji za nacionalno 
določene prispevke, pravila za mednaro-
dne ogljične trge in pravila glede jasnosti 
pri poročanju. S tem se po šestih letih 
zaključujejo pogajanja o knjigi pravil in je 
mogoče začeti delovati za dosego ciljev 
Pariškega sporazuma. 

• Sprejeta je bila tudi globalna zaveza za 
metan, s katero so se države podpisnice 
zavezale, da bodo do leta 2030 zmanjšale 
emisije metana za 30 %. Sprejeta je bila 
tudi izjava o gozdovih in rabi tal.

• Pri finančnih vprašanjih je bil dosežen 
dober napredek. Številne razvite države 
so se na tem zasedanju zavezale, da bodo 
svoje finančne prispevke za države v ra-

zvoju povečale, tako da bo cilj 100 milijard 
ameriških dolarjev letno v naslednjih letih 
predvidoma dosežen. Poleg tega se je na 
tem zasedanju začel postopek financi-
ranja razvitih držav za pomoč državam 
v razvoju, in sicer za določitev novega 
kolektivnega finančnega cilja po letu 2025.

• Podpisana je bila zaveza za podvojitev 
finančne pomoči državam v razvoju za 
prilagajanje do leta 2025 (v primerjavi z 
letom 2019). 

• Za zaključek je bilo še poudarjeno, da je 
»zdaj čas, da sprejmemo pogumne in od-
govorne odločitve za ukrepanje – v dobro 
tega planeta in mladih generacij«. 
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V zasebnem in vladnem sektorju so bile obli-
kovane trajnostne strategije, ljudje se vedno 
bolj zavedajo pomena in nujnosti ohranjanja 
in varovanja okolja ter narave.

Vedno bolj se vsak izmed nas sprašuje, kako 
bi lahko prispevali k temu in s čim bi lahko 
zmanjšali negativen vpliv našega življenja 
na okolje. Vse bolj nas zanima bolj trajnos-

Veliko je bilo že narejenega na področju ozaveščanja o vedno resnejših klimatskih raz-
merah, s katerimi se vsi soočamo. Vedno več se nas zaveda, da moramo podnebno krizo 
reševati skupaj.

Morda ste eden izmed tistih, ki prvič sliši za ta izraz. Preprosto pove-
dano gre za omejeno količino osnovnih kosov oblačil, ki jih enostavno 
kombiniramo med seboj in po potrebi dopolnjujemo z dokupom kosa 
ali dveh modernejših dodatkov. Koncept kapsularne garderobe je del 
prakse trajnostnega življenja, saj predstavlja premik v razmišljanju o 
tem, kako nosimo oblačila, kako kreiramo vedno nove »outfite« z manj 
in z najbolj priljubljenimi oblačili. Ta premik v miselnosti povzroči po-
zitivne spremembe tudi v naših potrošniških navadah. Uredite si svojo 
kapsularno garderobo, kjer bo oblačil manj in jih bomo med seboj zlah-
ka kombinirali.

Izberite torej dan v januarju, da prebrskate svojo garderobo in izbe-
rete svoje osnovne kose, izdelajte različne stilske tehnike zanje in se 
držite svojega »aranžmaja« vsaj prvo četrtletje v letu. Osnovni kosi naj 
bodo »večno moderni« in iz kakovostnih materialov, da bodo ob pravil-
ni negi tudi dolgo trajali. Izbrana oblačila zadržite, »izločenih« pa nikar 
ne zavrzite. Prodajte jih ali prinesite na brezplačno menjavo uporabnih 
stvari Prinesi–odnesi, kjer bodo lahko postala del kapsularne gardero-
be nekoga drugega.

Pridružite se nam pri 
eko izzivu 2022

Sodelujte v 12 eko izzivih v letu 
2022 – 12 mesecev, 12 eko izzivov

Januar – izdelajte »kapsularno« 
garderobo in jo ohranjajte 
toliko časa kot lahko

ten življenjski slog, ki bi pomagal rešiti naše 
okolje. Resnici na ljubo ni strogih pravil, saj 
obstaja veliko pristopov k temu, poleg tega 
pa ima vsaka oseba edinstvene zahteve, cilje, 
želje in ovire. Obstajajo pa določene smernice, 
zato smo pripravili trajnostni seznam mesečnih 
okoljskih izzivov, s katerimi lahko skupaj zmanj-
šamo negativen vpliv na okolje v letu 2022.

1
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1. Voda najbolj odžeja.
2. Blagodejno vpliva na počutje.
3. Blaži glavobole in mnoge druge težave.
4. Pomaga pri uravnavanju telesne teže.
5. Spodbuja pozitivno razmišljanje.
6. Na voljo je v neomejenih količinah. 
7.  Je povsod dostopna in ugodna.
8. Je najbolj ekološka, saj ne povzroča nobenih 

odpadkov.
9. Samo voda iz pipe je ves čas pod nadzorom.
10. Samo voda iz pipe je ves čas sveža.

1. pojdite na lagoden jutranji sprehod in med 
potjo poberite nekaj odpadkov,

2. po svojem dvorišču čim več hodite bosi,
3. zasadite zeliščni ali zelenjavni vrt in si vsak 

dan vzemite čas zanj,
4. obiščite katerega izmed naravnih parkov,
5. uživajte v kampiranju čez vikend s svojo 

družino ali prijatelji,
6. ob večerih poglejte v zvezdnato nočno 

nebo in opazujte, kako »utripajo« zvezde,
7. privoščite si piknik zunaj.

Potrebujete razloge za pitje vode iz pipe? 10 
razlogov, ki jim ne boste mogli oporekati.

Ljudje smo na splošno naklonjeni k varovanju 
okolja šele, ko se z njim povežemo. Začnite 
tako, da greste sami ali s svojimi najdražjimi 
nekam na prosto in s hvaležnostjo opazujte 
naravo. Tukaj je nekaj načinov, kako se lahko 
vsakodnevno povežete z materjo naravo:

Novo poročilo raziskovalne skupine Climate 
Action Tracker (CAT), ki spremlja ukrepe za 
zmanjšanje toplogrednih izpustov, ugotavlja, 
da je svet na poti k dvigu temperatur za 2,4 
stopinje Celzija do konca stoletja. To bi imelo 
uničujoče posledice. V tem primeru bodo eks-
tremni vremenski pojavi, kot so dvig morske 
gladine, suše, poplave, vročinski valovi in huj-
ša neurja, povzročali uničenja po svetu. Znan-
stveniki opozarjajo, da bo del škode v primeru 
segrevanja podnebja za več kot 1,5 stopinje 
nepovraten. Slovenec v povprečju ustvari do 9 
ton CO2 letno, kar je petkrat več, kot ga lahko 
rastline absorbirajo. Dobra novica je, da lahko 
svoj ogljični odtis zmanjšamo z bolj premišlje-
nim ravnanjem v vsakdanjem življenju.  Naj-
več emisij prispevata proizvodnja električne 
energije in promet. Zato si v mesecu marcu 
zadajte cilj, da zmanjšate ogljični odtis z na-
slednjimi ukrepi:

• čim manj uporabljajte prevozna sredstva,
• navadne žarnice nadomestite z varčnimi,
• elektronske naprave (televizor, avdio na-

prave, CD- in DVD-predvajalnik, računal-
nik, računalniški zaslon, tiskalnik, modem, 
električno zobno ščetko) popolnoma 
izklopite, tako da v temi ne gori nobena 
lučka,

• kupujte lokalno pridelano (sezonsko) hra-
no in hrano, ki je pridelana največ 150 km 
od mesta bivanja,

• posadite vsaj eno drevo, saj drevesa pora-
bljajo CO2,

• jejte čim več rastlinske hrane.

Vabimo vas, da izračunate, 
koliko ogljičnega odtisa porabi 
vaše gospodinjstvo. To lahko 
storite na spletni strani www.
umanotera.org/izracunaj-
-svoj-ogljicni-odtis/.

Februar – mesec 
pitja vode iz pipe

April – svetovni dan 
Zemlje praznujte 
kar vsak dan

Marec – 
sprejmite ukrepe 
za zmanjšanje 
ogljičnega odtisa

4
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Pridružite 
se mi pri 

februarskem 
izzivu.

Roman 
Borošak

Skupaj 
lahko 

poskrbimo 
za zmanjšanje 

ogljičnega odtisa.

Perica Somunčič



MESARIJA KROŠELJ

BIZELJSKA CESTA 5, 8250 BREŽICE

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

www.mesarija-kroselj.si

mesarija.kroselj@siol.net

AktUAlnO

Pozabljamo, da je v skoraj vsaki kuhinji na vo-
ljo cela paleta sestavin, primernih za domača 
čistila, s katerimi bomo prihranili denar, pred-
vsem pa naredili nekaj dobrega zase in za oko-
lje. Za domača čistila lahko uporabimo raz-
lične snovi, denimo limonov sok, oljčno olje, 
najširši spekter uporabe pa imata zagotovo 
beli alkoholni kis in soda bikarbona. Z njima je 
mogoče očistiti skoraj vse.

Na sprehod se odpravite z vrečko in 
rokavicami. Povabite še sosede, dru-
žino in prijatelje ter skupaj očistite 
okolico doma ali svoj kraj. Zbrane od-
padke lahko nato oddate na zbirnem 
centru ali ločeno oddate na ekološke 
otoke. Skupaj zmoremo.

Po nakupih se odpravite z vrečko za večkratno 
uporabo, v trgovini kupite le tisto, kar imate 
na seznamu, in glejte, da ni pakirano v plastič-
no embalažo. Še bolje – odpravite se po naku-
pih na tržnico po lokalne izdelke ali se odpra-
vite v bližnjo trgovino, kjer imajo možnost 
nakupa izdelkov, ki niso v embalaži. V službi 
namesto plastenk uporabljajte skodelice in 
steklene kozarce, kavo skuhajte na kuhalniku 
in ne iz avtomata, če pa že, izberite možnost, 
da podstavite svojo skodelico. 

Prebivalec Slovenije je v letu 2020 zavrgel pov-
prečno 68 kg hrane, kilogram več kot v 2019, 
kar na nek način pomeni metanje denarja v 
smeti. Vsak teden načrtujte obroke z živili, ki 
jih imate doma. Tako boste tudi lažje načrto-
vali nakup in posledično kupili manj ter samo 
tisto, kar boste potrebovali. Ostanke hrane 
nikar ne zavrzite. Pomembno je, da jo ustre-
zno shranite v hladilniku, z malo domišljije pa 
lahko tudi ustvarite novo, okusno jed. 

Maj – prebudite 
pomlad in 
očistite dom z 
domačimi čistili

Junij – podajte se 
na lov za odpadki

Julij – praznujte 
svetovni dan 
brez plastike

Avgust – zavežite 
se k manjšim 
količinam 
zavržene hrane

5

6

7

8

Skupaj 
praznujmo 
dan matere 

Zemlje.

Matic 
Omerzu

Pridite 
na tržnico 

v Brežicah na 
izmenjavo še 

uporabnih stvari.

Krešimir 
Lesan
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Modni trendi se zelo hitro spreminjajo in nič ni 
narobe, če želimo biti modni. Zelo veliko bos-
te naredili za planet, če se boste odpravili po 
oblačila »iz druge roke«. V Brežicah ste lepo 
vabljeni vsako soboto na tržnico, kjer deluje 
naša akcija Prinesi–odnesi, kjer si lahko brez-
plačno izberete oblačila, obutev oziroma kar-
koli ostalega iz trenutne ponudbe. Pri Knjižni-
ci Brežice pa najdete Staro šolo, kjer lahko za 
nekaj drobiža oblečete celo družino.

Če ste uspešno opravili s 
septembrskim izzivom, 
dobrodošli v še en eko 
prijazen mesec, tokrat 
mesec brez nakupov. Po-
skusite, da ta mesec ne 
kupite ničesar novega, 
prihranjen denar pa npr. 
naložite na varčevalni ra-
čun. Vendar pozor, prihaja 
mesec november …

Tak čas vsako leto prodajalci vsiljujejo razne 
akcije, kot so npr. BLACK FRIDAY, CIBER MON-
DAY, ZELENI VIKEND itd. Resnično se vprašaj-
te, ali stvar potrebujete ali si jo samo želite. 
Velikokrat se tudi zgodi, da akcija pravzaprav 
niti ni akcija, zato bodite previdni in če že, 
kupujte z glavo. 

Vzemite si čas in preglejte celotno leto; v po-
moč naj vam bo naš eko izziv po mesecih. Nič 
hudega, če vam ni vse uspelo; vsaka malen-
kost je pomembna in šteje. Pripravite si vroč 
čaj ali drugo pijačo, ki vam je ljuba, v knjižni-
ci si sposodite knjigo ter prosti čas namenite 
sebi oz. ga preživite v krogu tistih, ki vam naj-
več pomenijo.

September – 
po oblačila na 
PRINESI–ODNESI 
ali v STARO ŠOLO

Oktober – ne 
kupite ničesar 
novega

November – recite 
ne prodajnim trikom

December – 
preživite ga v 
krogu tistih, ki vam 
največ pomenijo
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9Poskrbimo za 
lepše okolje.

Rok Vegelj

Pridite 
na tržnico 

v Brežicah na 
izmenjavo še 

uporabnih stvari.

Krešimir 
Lesan

Vzemimo 
si čas drug za 

drugega.

Žiga Longo



Lonovi zmagoviti krediti 
za raznolike želje 

Če razmišljate o potrošniškem kreditu, ne zamudite posebne akcijske ponudbe Lonovih zmagovitih kreditov, 

ki se ponašajo s certifikatom Najugodnejša banka časnika Finance.

Do 31. 12. 2021 komitenti Lona lahko najamejo potrošniški kredit brez stroškov odobritve kredita, poleg tega 

pa vam podarjamo še 6 mesecev brezplačnega vodenja tekočega računa Zlati paket oziroma 3 mesece 

brezplačnega vodenja računa Prijazni paket.

Na spreglejte pa tudi ugdne ponudbe naših stanovanjskih kreditov. O njih tako kot o preostali Lonovi ponudbi 

lahko izveste več na spletni strani www.lon.si ali pa nas obiščite v kateri od naših poslovalnic, kjer se vam bo 

osebno posvetil Lonov bančni svetovalec.
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Naredi sam

Božična vas 
iz tetrapaka

Božični svečnik

Za izdelavo potrebuješ: 

• prazne in očiščene tetrapake mleka ali sokov,
•  tempera barve in flomastre,
•  nož za izrezovanje,
•  elektronske čajne svečke (zaradi varnosti).
• Pri izdelavi hišk za božično vas uporabi svojo 

domišljijo, spodaj pa ti podajamo nekaj idej.

Za izdelavo potrebuješ:

• prazne steklenice,
•  ozke sveče želenih barv,
•  smrekove ali borove vejice,
•  rdeče okrasje,
•  vodo za polnilo steklenic.



 
Želimo vam posebno leto, ki naj bo polno radosti, sladkosti, zdravja, uspehov,
pozitivnih izkušenj ter miru in veselja. Želimo vam, da vas v prihajajočem letu

obkrožajo srčni in iskreni ljudje, naj vas navdih spremlja na vsakem koraku.
 

                                                      Srečno 2022!                                 Vaša Komunala
                                                                                                                               

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

VULKANIZERSTVO

AVTOOPTIKA

HITRI SERVIS

HOTEL ZA GUME

VLEČNE KLJUKE

NUDIMO CELOVITO PONUDBO 
PODZEMNE INFRASTRUKTURE 
STANOVANJSKIH IN DRUGIH OBJEKTOV

Možnost izbire različnega NAKLONA.
Naklon je zagotovljen V VSE SMERI – celo do 12°. 
Hkrati je omogočena PRILAGODITEV VIŠINE, ko pride do 
povišanja terena (vodomerni termo jašek se lahko poviša do 
22 cm).
Primeren za POHODNE in POVOZNE površine; max. 
obremenitev do 15 kN.
Pokrov vodomernega termo jaška se samo prestavi na 
TOPcap nagibno kapo.
Namestitev različnih pokrovov (PE, LTŽ).

Zagožen d. o. o., Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec  |  info@zagozen.si  |  www.zagozen.si

SMO EDEN IZMED VODILNIH PROIZVAJALCEV IN 
PRODAJALCEV MATERIALA ZA ZUNANJI VODOVOD 
IN KANALIZACIJO V REGIJI, S 45LETNO TRADICIJO.  

www.eshop-zagozen.si

zbiralnike za deževnico, pitno in 
odpadno vodo
biološke čistilne naprave od 
2-5000 PE
vodomerne termo jaške
kanalizacijske jaške

NOVOST

Pri urejanju ali pri prenovi okolice pride do potrebe po 
prilagoditvi vodomernega termo jaška glede na teren. Z novim 
izdelkom »TOPcap nagibna kapa« pridobite številne prednosti:

TOPcap nagibna kapa

peskolove in filtre za 
deževnico
vodovodne in kanalizacijske 
cevi
črpalne jaške
zaščitne cevi 


