
 
 

SPOROČANJE STANJA NA VODOMERU V MESECU JANUARJU 2018 
 

Stanje na vodomeru nam lahko sporočite na elektronski naslov: stanje.stevca@komunala-brezice.si ali po telefonu: 07 620 92 
50 do vključno 25. 1. 2018.  
 
PLAČEVANJE POLOŽNIC BREZ PROVIZIJE V HRANILNICI LON 
 

Položnice Komunale Brežice d.o.o. lahko plačujete brez provizije v Hranilnici LON PE Brežice, Cesta prvih borcev 21, 8250 
Brežice (nasproti Upravne enote). 

 
ODVOZ ODPADKOV – NOVI KOLEDAR ODVOZOV 
 

Obveščamo vas, da je za nekatera naselja prišlo da manjših sprememb pri odvozu odpadkov - odvozi v letu 2018 ne bodo nujno 
ob istih dneh kot v letu 2017, zato vas prosimo, da ste pri nastavljanju zabojnika/rumene vreče na prevzemno  mesto pozorni 
na novi koledar odvozov. 
 
ZAVAROVANJE VODOMEROV PRED ZMRZALJO 
 

V prihajajočem zimskem času poskrbite za ustrezno zaščito vodomerov pred zmrzaljo in se tako izognite nepotrebnim stroškom. 
V primeru okvare pokličite številki 07 620 92 50 ali 041 395 453. 
 
NOVOSTI PRI PRIJAVI MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (mKČN) 
 

Obveščamo vas, da je od 1. 1. 2017 pri prijavi mKČN obvezno priložiti tudi pozitiven analizni izvid prvih meritev. Za dodatne 
informacije preverite spletno stran www.komunala-brezice.si ali pokličite na 07 62 09 263. 
 
ODLAGANJE PEPELA 
 

Prosimo vas, da zaradi nevarnosti vžiga odpadkov v komunalnem vozilu in na zbirnem centru med mešane komunalne odpadke 
(zelen zabojnik) ODLAGATE LE OHLAJEN PEPEL. Uporabniki, ki imate lesni pepel, ga lahko uporabite na vrtu kot gnojilo. 
 
 
PREJEMANJE ENEGA RAČUNA ZA VEČ ODJEMNIH MEST 
 

Obveščamo vas, da bomo z novim letom (obračun za mesec januar 2018) plačnikom komunalnih storitev, ki imajo več odjemnih 
mest poslali eno položnico in sicer z združenimi odjemnimi mesti. V kolikor ne želite prejemati enotnega računa,  nas o 
tem  obvestite. Hkrati vam tudi nudimo napredno prejemanje računov v elektronski obliki na vaš elektronski naslov. Vabimo 
vas, da obiščete našo spletno stran www.komunala-brezice.si, v zavihku Obrazci in vloge izpišete Soglasje o prejemanju e-
računov in nam ga posredujete po pošti ali po e- pošti: info@komunala-brezice.si. 
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