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Pet let je za nami. Za nami je pot intenzivne 
rasti, optimizacije delovnih procesov in 
reorganizacije Komunale Brežice. Pet let 
dela in dosežkov, ki vam jih predstavljamo na 
naslednjih straneh.

V prihodnjih petih letih si bomo prizadevali 
ohraniti inovativno in trajnostno naravnano 
javno komunalno podjetje, ki bo še naprej 
ponujalo zdravo okolje za zaposlene, gradilo 
zaupljive odnose z uporabniki in bo ostalo 
zgled zdravega podjetja, ki vlaga v zaposlene 
in razvoj.

Pogosto se sprašujem, kaj je tisto, kar bi 
vas, naše uporabnike, zanimalo o delovanju 
Komunale. Zato smo pripravili nagradno 
igro, s katero vas želimo spodbuditi, da 
nam pošljete teme, za katere bi želeli, da jih 
preučimo in objavimo na spletni strani ter v 
glasilu Komunalko. 

Ena izmed tistih, ki bo aktualna v prihodnjem 
letu, je pravilno odlaganje odpadnega olja. 
Po količini odloženega odpadnega olja na 
ZRC Boršt lahko sklepamo, da ga večina 
ne odlaga pravilno. V večini primerov ga 
uporabniki še vedno največkrat zlijemo 
v korita ali v straniščne školjke. Tovrstno 
ravnanje lahko pripelje do onesnaženja 
površinskih voda in podtalnice ter predstavlja 
zelo visoko organsko onesnaženje. S tem 
se v kanalizacijski sistem prikliče številne 
škodljivce, denimo podgane, lahko pa pride 
tudi do zamašitve. Z novim projektom »Za 
čisto okolje vozim na jedilno olje« bomo 
uporabnike ozaveščali o pravilnem odlaganju 
odpadnega olja, ki se lahko predela v okolju 
prijazno ekološko gorivo ali pa v glicerin, 

ki se uporablja v farmacevtski industriji. V 
prihodnjem letu bomo v mestno središče 
postavili zabojnike za oddajanje odpadnega 
olja, s čimer želimo še dodatno olajšati 
njegovo odlaganje. 

Narava je naš dom. Predstavljajte si, da je 
narava vaša dnevna soba. Lahko v njej sploh 
bivamo in kaj naredimo za to, da bi bila čista? 
Marsikdo izmed nas ob vseh tehnoloških 
napredkih pozabi, da je narava naša mati, 
ki nas podpira, skrbi za nas, obenem pa iz 
nje črpamo zdravje. Odgovorni smo, da ji to 
ljubezen in skrb tudi vračamo. Poskrbimo 
torej, da bo še naprej skrbela za nova čudesa 
in naše potomce.

Petra Grajžl 
glavna urednica

Uvodna beseda 
urednice



Od 
smetarjev 
do varuhov 
narave
Zgodba Javnega podjetja Komunale Brežice 
se je začela pisati na dan svetega Miklavža 
leta 2011. V tem letu smo prebivalci občine 
Brežice v naravo odložili 4.335 ton odpadkov, 
ki niso bili sortirani in so jih zakopavali 
neposredno v zemljo. Po petih letih 
poslovanja, v letu 2016, se je iz naše občine 
v naravo odložilo samo še 142 ton odpadkov. 
Vse ostale smeti so šle v ponovno uporabo. 
S tem nam je uspelo nekaj, kar bi v letu 2011 
lahko razglasili za znanstveno fantastiko. 

V samo petih letih smo neposredno na naših 
domovih ločeno zbrali za kar 83,4 % več 
odpadkov kot leta 2011. To jasno kaže, da 
se občani občine Brežice vse bolj zavedamo 
pomembnosti ohranjanja narave.

Količina odloženih odpadkov

Količina ločeno zbranih odpadkov

Na leto zberemo za približno 1.200 % več 
biološkega odpada. 

Ves ta odpad iz občine Brežice se zdaj 
reciklira in ponovno uporablja, medtem ko je 
leta 2011 obremenjeval naravo. To so samo 
nekatere od številk, ki nam povedo ogromno, 
čeprav niso samo to. To so ogromne gore 
smeti, ki bi jih glede na letne količine lahko 
primerjali z brežiškim Šentvidom. In to je 
tisto, kar uničuje naš življenjski prostor. 
Veseli nas, da občina Brežice, z našo pomočjo 
in vašim zavedanjem, odgovorno ravna 
z življenjskim prostorom in zapuščino za 
prihodnje rodove. 

Trenutno je v podjetju, ki je bilo leta 2016 
razglašeno za najboljšega delodajalca v 
Republiki Sloveniji, zaposlenih 90 ljudi. 
Komunala Brežice je na podlagi svojih 
rezultatov dve leti zapored prejela bronasto 
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oziroma srebrno priznanje za Inovacije 
Posavja. Ravno tako je v tem obdobju prejela 
najvišje državno priznanje za družbeno 
odgovorno poslovanje v Republiki Sloveniji.  
V novembru pa smo prejeli naziv HRM 
projekt 2017, za najboljši projekt na področju 
dela z zaposlenimi.

Komunala Brežice je tudi nosilec polnega 
certifikata Družini prijazno podjetje, 
certifikata Učeče se organizacije in 
mednarodnega certifikata za kakovost  
ISO 9001:2015.

Vsa ta priznanja in nagrade so rezultat naših 
dolgoletnih prizadevanj in trdega dela. 

Kako pa je z gospodarnostjo našega 
poslovanja?

Na komunalni položnici je veliko postavk, 
od katerih jih kar nekaj Komunala Brežice 
zaračunava v imenu države in lokalne 
skupnosti, kot na primer vodno povračilo, 
okoljska dajatev in davki. Te postavke so 
se v zadnjih letih večkrat podražile, zato je 
bila dražja tudi komunalna položnica. Nujno 
je poudariti, da so se cene storitev, ki jih 
izvaja Komunala Brežice in ki jih uporabniki 
plačujemo za delo Komunale Brežice, že štiri 
leta zapored znižale. To pomeni, da bi bila, če 
bi Komunala na položnici lahko zaračunavala 
samo tisto, kar dela s svojimi zaposlenimi, 
položnica že štiri leta zapored vsako leto 
nižja. Ker pa ostali deležniki na komunalni 
položnici višajo svoje cene, temu žal ni tako, 
zato je učinek našega zniževanja cen manj 
viden in očiten.

Direktor Aleksander Zupančič je prevzel visoko priznanje 
za najboljšega delodajalca v Sloveniji.

Ekipa Komunale Brežice je prejela srebrno 
priznanje Inovacije Posavja 2017.

Petra Grajžl ob prevzemu 
nagrade Press in priznanja 
za strateško celovitost 
Horus 2016 – slovenska 
nagrada za družbeno 
odgovornost.

Certifikat Učeče se organizacije za leto 2017 je 
prevzel vodja GJS, Darko Ferlan.

Konec leta 2016 smo med prvimi v Sloveniji prejeli 
mednarodni certifikat ISO 9001:2015, novembra pa še polni 
certifikat Družini prijazno podjetje.
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»Komunalna 
podjetja bi 
morala ljudem 
plačevati za 
odpadke«

Minilo je pet let od ustanovitve Javnega 
podjetja Komunala Brežice, ki upravlja 
sedem javnih vodovodnih sistemov, tri 
kanalizacijske sisteme (Brežice, Obrežje in 
Globoko), 182 ekoloških otokov za ločeno 
zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v 
Brežicah, zelenice in ostale javne površine, 
občinske in zasebne večstanovanjske 
objekte ter poslovne prostore. Podjetje že 
od vsega začetka vodi direktor Aleksander 
Zupančič, ki mu je bilo vodenje lani zaupano 
še za štiri leta. 

Kako bi opisali pet let dela na  
Komunali Brežice?

Pet let vodenja Komunale Brežice je zame zelo 
bogata in neprecenljiva življenjska izkušnja. Sem 
preprost človek iz Podgorja pri Pišecah in od 
rane mladosti so me naučili, da moraš pošteno 
in pridno delati za svoj kruh in preživetje. S to 
miselnostjo sem začel svojo pot tudi na Komunali 
Brežice, kjer sem, v minulih letih ob čudovitih 
srečanjih z dobronamernimi in poštenimi 
ljudmi, spoznal tudi drugače misleče, kar sicer 
pozdravljam, ne odobravam pa tistih, ki gledajo 

le za osebni interes. Zelo sem ponosen na naše 
dosežke v teh petih letih. Še posebno me veselijo 
uspešne zgodbe, ki jih pišemo skupaj s sodelavci 
in našimi občani. Na leto izvedemo več kot 30 
projektov in vedno več podjetij in drugih organizacij 
nas obišče zaradi primerov dobrih praks. 

Kako vidite ureditev komunalnega področja 
v Sloveniji?

Od samega začetka sem se zavedal, da je 
v komunali prostora za izboljšave, in moje 
prepričanje je, da bi morala komunalna podjetja 
plačevati ljudem za odpadke, ki jih odpeljemo, 
namesto da ljudje plačujemo komunalam. To 
je tudi moja vizija, za katero verjamem, da je 
izvedljiva, vendar trenutno v Sloveniji žal še 
ni dovolj podpore za takšno razmišljanje, tudi 
zakonodaja tega enostavno ne dopušča. Zelo 
težko se sprijaznim z dejstvom, da zakonodaja 
od nas zahteva, da moramo brezplačno oddati 
odpadke, ki jih zberemo od naših uporabnikov, 
čeprav bi jih lahko prodajali in bi uporabniki na 
koncu lahko z odpadki celo nekaj zaslužili. To pa 
je zakonsko prepovedano, zato komunala ne sme 
ustvarjati prihodkov s trgovanjem z odpadki. S 
tem so nam zvezali roke, kar je v korist interesom, 
ki so meni osebno nerazumljivi.

Intervju z direktorjem 
Komunale Brežice 
Aleksandrom Zupančičem
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Za svoje dosežke ste prejeli številna 
priznanja na najvišji ravni. Kako lahko 
kaj takšnega uspe nekemu komunalnemu 
podjetju iz Brežic?

To je nekaj, kar je presenetilo tudi mene. Osebno 
se mi ni nikoli zdelo, da delamo nekaj posebnega. 
Od sodelavcev sem vedno zahteval samo, da 
delamo pošteno, da delamo kot pri sebi doma. 
Nikoli nisem dopuščal razlik in vedno zahtevam 
spoštljiv odnos do sodelavcev, uporabnikov in 
seveda do našega dela. Sem preprost človek 
in ponosen sem, da sem zaposlen v Komunali 
Brežice. Dokler bom tu, bom dal vse od sebe, 
da bo podjetje služilo namenu, za katerega 
je bilo ustanovljeno. Skupaj s sodelavci smo 
dokazali, da lahko skupina preprostih ljudi iz 
občine Brežice zgradi zgodbo, ki jo študirajo in 
preučujejo različne organizacije na najvišji ravni. 
Veseli me, da smo dobili priznanja neodvisnih in 
nepristranskih organizacij, ki so prepoznale, da se 
v brežiški Komunali dela nekaj, kar je drugačno, 
boljše in posebno. To je nekaj, kar je zagotovo 
zelo dobro za našo občino. Najbolj od vsega 
pa me veseli, da je tudi veliko občanov, ki zelo 
radi pohvalijo naše delo in vidijo ter prepoznajo 
pošteno in dobro delo.

Ali obstaja tudi druga plat zgodbe,  
tista temnejša stran?

Seveda obstaja. Z uspehom in rezultati pridejo 
tudi zavist, bolečina in škodoželjnost tistih, ki 
sami ne znajo ustvariti ničesar in jih boli uspeh 
drugega ter se želijo osebno okoristiti na delu 
in rezultatih drugih. Na svetu sta pač dve vrsti 
ljudi: tisti, ki ustvarjamo rezultate, razvoj in 
napredek, ter tisti, ki ne ustvarjajo nič drugega 
kot govorice in spletke. V teh nekaj letih sem 
doživel res neverjetne stvari. Samo lani smo imeli 
v podjetju približno 30 temeljitih inšpekcijskih 
pregledov, nekaj kriminalističnih policijskih 
preiskav in drugih nadzorov. Tudi preko medijev so 
nas poskušali očrniti. Večina teh pregledov je bila 
ciljno poslana, in čeprav so se, kljub temeljitemu 
iskanju, vsi postopki končali ugodno za nas, se 
pregledi, sicer redkeje, še vedno nadaljujejo in 
ponavljajo. Izgleda tako, kot da se na vse mogoče 
načine poskuša zaustaviti naš razvoj in delo. 
Obstaja velik interes, da bi se nam onemogočilo 
nadaljevanje uspešnega poslovanja. Nekateri so 
vložili veliko izrednega napora, časa in denarja, 
da se najde karkoli, kar bi očrnilo ugled našega 
podjetja in njegovega vodstva. Vendar mi vseeno 
nismo in ne bomo nehali delati to, za kar smo 

ustanovljeni, za kar smo se zavezali in tako bomo 
tudi nadaljevali.

Kaj je po vašem mnenju recept za uspeh  
in razvoj takšnega podjetja?

Da je Komunala Brežice danes to, kar je, je 
zaslužnih več ljudi in posebnih okoliščin.

Najprej ustanovitelji, ki so modro oblikovali 
odlok o ustanovitvi podjetja in določili, da o vseh 
strokovnih stvareh, vključno z imenovanjem 
vodstva, odloča nadzorni svet, ki je strokovni 
organ, in ne občinski svet, ki je politični organ.

Prav tako je večina v občinskem svetu že 
dvakrat imenovala člane nadzornega sveta, ki 
so strokovnjaki, zato delo Komunale Brežice 
dejansko nadzira stroka, kar nam omogoča 
normalne pogoje za delo in ustvarjanje rezultatov.

Najpomembnejše od vsega pa je to, da smo na 
Komunali Brežice na prvo mesto postavili ljudi, 
zato so naši zaposleni srce in duša naših uspehov. 
Dajemo vse od sebe, da bi dobro služili našim 
občanom in naši skupni prihodnosti ter vse 
delamo s poštenim in dobrim namenom. Čeprav 
delamo tudi napake, se vedno znova potrudimo, da 
jih odpravimo in da zaradi njih postajamo še boljši.

Kakšna je vaša vizija prihodnosti?

Moja vizija je, da se bo Komunala Brežice razvijala 
naprej in bo skrbela za to, da bodo storitve naših 
občanov vsako leto kakovostnejše in hkrati, če 
ne bo prevelikih zunanjih vplivov, tudi vsako leto 
cenejše. Ker so na naših položnicah tudi različne 
dajatve za državo in lokalno skupnost, ki so se v 
zadnjih letih vztrajno poviševale, žal ne moremo 
zagotoviti nižjih položnic, čeprav se postavke za 
naše storitve vsako leto znižujejo. Ker si želimo 
v občini Brežice ustvariti še več kakovostnih 
delovnih mest, smo ustanovili socialno podjetje 
Ekosocial d. o. o. in tržno usmerjeno podjetje 
Zelkom d. o. o. Obe podjetji delujeta na podobnih 
načelih kot Komunala Brežice in bosta v naš 
prostor vnesli nove možnosti in potenciale za 
naše občane, tako s stališča novih kakovostnih in 
človeka dostojnih delovnih mest ter kakovostnih 
storitev, kakor tudi nove poslovne priložnosti za 
naša lokalna podjetja in obrtnike.

Pripravila: Bojana Zevnik
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Dočakali smo sneg in uspešno prestali krstno 
pluženje ter izvedli posipavanje cest, parkirišč 
in pločnikov.

Nakup nove opreme za iskanje okvar na 
priključkih ter opremo za lociranje električne 

inštalacije in vodovoda.

Komunala Brežice je na izboru Zlata nit postala 
najboljši zaposlovalec leta 2016 v Sloveniji med 
srednjimi podjetji.  

Modernizacija bizeljskega vodovoda, kjer smo 
preko skupnega nadzornega portala uredili 
daljinski nadzor in spremljanje nivoja vode, 
kontrolo vstopa v objekt ter temperature vode 
v vodohranu. Na podlagi pregleda teh podatkov 
lahko hitro odkrijemo, ali so kje na vodovodu 
izgube vode oziroma večja okvara.

Komunala Brežice je izvedla številne aktivnosti 
ob Svetovnem dnevu voda.

V prvi akciji hišnega odvoza odpadnega tekstila 
pobrali 3 tone odpadnega tekstila.

 5. obletnica delovanja Komunale Brežice.

Priklop poskusnega filtra z aktivnim ogljem za 
odstranjevanje pesticida desetilatrazina iz pitne 

vode na vodovodnem sistemu Sromlje. 

Nabava vzporednega analizatorja za merjenje 
kemijskih parametrov in drugih lastnosti pitne 

vode. 

V akciji zbiranja nevarnih odpadkov je bilo 
zbranih 242 kg nevarnih odpadkov. 

Zaključen nagradni natečaj »Plastična vrečka si 
ne zasluži všečka«.

Dan odprtih vrat Komunale Brežice in voden 
ogled pokopališča Brežice.

 V čistilni akciji »Očistimo občino Brežice« 
zbrali več kot 3 tone smeti.

januarZgodilo se je 
v letu 2017

februar

marec

april

Ustanovitev hčerinskega podjetja Zelkom.

Oprema kanalizacijskega črpališča Stadion 
Brežice z avtomatskim daljinsko vodenim 
krmilnikom in GPS sprejemnikom in 
oddajnikom. 

maj
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Prejem Srebrnega priznanja za Inovacije 
Posavja 2017, za projekt »Inovativnega 
sistema spodbujanja inovacijske in zavzete 
organizacijske kulture v podjetju«.

Zmagovalna razreda eko kviza v sklopu 
projekta »Ohranimo čisto okolje« sta bila 
6. razred OŠ Bizeljsko in 7. razred OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece.

Požarna vaja na ZRC Boršt za primer požara 
nevarnih snovi.

Ustanovitev socialnega podjetja EKOSOCIAL. 

Zaključili smo projektiranje za izvedbo 
sekundarne fekalne kanalizacije Gabrje.

Nova pridobitev – specialno vozilo za 
prebijanje čiščenje in odvoz odpadnih voda iz 
kanalizacije, greznic in mKČN. 

Komunala na posvetu dobrih praks krožnega 
gospodarstva v Posavski regiji.

S številnimi aktivnostmi smo se predstavili 
na sejmu POK.

Predstavitev nove vodne vrtine Glogov Brod. 

Kanalizacija Trebež: dokončali smo izgradnjo 
fekalnega kanala in obnovili odsek vodovoda.

S projektom Celostni model sistema inovacij 
3x12 v Komunali Brežice smo zmagali na 
izboru za najboljši projekt dela z zaposlenimi 
v Sloveniji.

Prejeli smo polni certifikat  
Družini prijazno podjetje.

Kanalizacija Loče: uredili smo črpališče in 
odsek kanalizacije.

Prevezava VH Čatež: V juliju in avgustu smo 
izvedli prevezavo novega primarnega cevovoda 

DN 300, na VH Čatež, ki je bil zgrajen l. 2014 v 
sklopu projekta Hidravličnih izboljšav.

Zaključili smo projektiranje za izvedbo 
sekundarne fekalne kanalizacije v Trebežu in v 

Ulici nad Vrbino.

Odlično obiskan 3. Otroški sejem na  
Tržnici Brežice.

junij

september

oktober

november

julij in avgust
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Akcija spodbujanja  
e-položnic obrodila sadove
Komunala Brežice je v pričetku tega leta 
pristopila k ozaveščanju zaposlenih in 
uporabnikov o varčni porabi papirja. S tem 
namenom smo spodbujali svoje uporabnike, 
naj se odločijo za prejemanje računov za 
komunalne storitve v e-obliki. Takšne 
račune sedaj prejema že približno 240 
gospodinjstev. Če se nam še niste pridružili 
v naši akciji, ste vabljeni, da to storite do 
konca leta.

Že od 1. 1. 2015 omogočamo našim 
uporabnikom prejemanje e-računov v spletno 
banko in prejemanje položnic v pdf obliki na vaš 
elektronski naslov ali v vašo mobilno denarnico.

Možne oblike prejemanja računov za 
komunalne storitve so sledeče:

•  e-račun prejmete direktno v vašo spletno 
banko (npr. NLBklik, eLON, HypoNET …), kjer 
nato račun plačate zgolj z enim klikom.

•  pdf položnico prejmete v svoj e-poštni 
predal. Po prejemu položnice v e-poštni 
predal lahko nato položnico plačate preko 
vaše spletne banke, tako da v spletni 
banki izpolnite UPN plačilni nalog s 
podatki s položnice. V kolikor uporabljate 
SEPA direktno bremenitev (trajni nalog), 
prejmete papirno položnico v vednost, kaj 
vam je bilo zaračunano in tudi to lahko 
prejmete v vaš e-poštni predal.

• račun v mobilno denarnico omogočamo s 
storitvijo hall mBills.

Na prejemanje e-računov, pdf položnic v 
vaš e-poštni predal ali računov v mobilno 
denarnico se lahko prijavite tako, da izpolnite 
soglasje za prejemanje e-računov na naši 
spletni strani (www.komunala-brezice.si), v 
zavihku obrazci in vloge. 

Vabimo vas, da se prijavite na prejemanje 
komunalnih položnic v elektronski obliki in 
tudi tako prispevate k varovanju okolja in 
znižanju stroškov komunalnih storitev.

Če se do vključno 31. marca 2018 prijavite na 
eno izmed zgoraj naštetih oblik prejemanja 
e-računov za vsaj 12 mesecev, vam 
podarimo zabojnik za bio odpadke Organko 
v protivrednosti 34,86 EUR ali gospodinjski 
zabojnik za zbiranje embalaže.

Kaj je Organko?
Organko je kuhinjski kompostnik za odlaganje 
ostankov sadja in zelenjave. Če jim dodamo 
mikroorganizme biogen, v dveh do štirih 
tednih fermentirajo v kompost. S pomočjo 
tega se pridela 100 % naravno gnojilo za 
zalivanje lončnic, vrta in naravno sredstvo za 
čiščenje in vzdrževanje odtokov. Omenjena 
posoda ima poleg že navedenih produktov še 
druge prednosti, in sicer:

•  je brez neprijetnega vonja,          

•  brez nadležnih insektov, 

•  ne potrebuje vrečk za odpadke, 

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

•  pravilno ločeni biološki odpadki, 

•  nizki stroški ravnanja z biološkimi odpadki,

• hitrejši postopek predelave bioloških 
odpadkov.



Datum:

       

Podpis:
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Zabojnik za plastiko
Kako do zabojnika?
Ob oddaji soglasja za prejemanje e-računov 
izpolnite pristopno izjavo za prejemanje 
e-računov in jo oddajte na naslov: Komunala 
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. 
Če želite prejeti katerega izmed zabojnikov, 
storite to najkasneje do 31. marca 2018.

Uporabnik       

Ime in priimek         

Naslov          

Šifra plačnika računa        

Kontaktni podatki      

E-naslov           

Telefon         

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

Zabojnik boste lahko prevzeli po predhodnem dogovoru z nami.

Spodaj podpisani/a soglašam, da bom izbrani način e-računov izvajal 
za obdobje najmanj 12 mesecev od dneva oddaje tega kupona.

OBKROŽITE vrsto zabojnika,  
ki ga želite prejeti:

1. Organko    

2. Posoda za embalažo (42 L) 

Pristopna izjava za 
prejemanje e-računov
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Povrnimo utrip tržnice v Brežicah
Tržnica v Brežicah ima dolgoletno tradicijo, 
ki sega v leto 1966. Modernejši izgled pa je 
tržnica pridobila tri leta nazaj, leta 2014. 
Tržnica ni zgolj nakupovalno središče, kjer 
kupujemo sadje in zelenjavo, ampak je že 
tradicionalno kraj, kjer se občani srečujemo  
in družimo. 

Ponudba na tržnici 
– za vsakega nekaj
Ponudba svežih, lokalnih in predvsem 
domačih izdelkov na tržnici v Brežicah je 
pestra. Večinoma se prodajalci in kupci 
srečujejo in 'barantajo' ob sredinih in  
sobotnih dopoldnevih. 

Ponudba je zelo raznolika - od unikatnega 
nakita in kvačkanih, pletenih izdelkov do 
medu in eko pralnih plenic, izdelkov iz 
ameriškega slamnika, eko vzglavnikov in še 
bi lahko naštevali. Kupci se lahko oskrbijo 
z različnimi vrstami sveže mletih mok ter 
z ostalimi mlevskimi izdelki. Na tržnici diši 
po domačem, saj si lahko privoščimo tudi 
domače pekovske izdelke – potice, piškote, 
krofe in zavitke. 

V ponudbi je sezonsko sadje in zelenjava 
lokalnih pridelovalcev (solata, krompir, 
motovilec, por, solata, korenovke, fižol), 

suho sadje in oreščki, siri, jogurti. V okolici 
Brežic zrasla jabolka in jagode, gobe, ekološki 
mlečni izdelki, v spomladanskem času je na 
razpolago veliko doma vzgojenih različnih vrst 
sadik zelenjave in rož. Na tržnici se prodajalci 
trudijo, da so izdelki in pridelki kakovostni ter 
sveži. Obiskovalce tržnice vzpodbujamo, naj 
uživajo naravno in kupujejo lokalno. S tem 
ostaja tržnica živa. 

Več kot samo tržnica
Domena tržnice ni le prodaja lokalnih izdelkov 
marveč tudi spodbujanje pridelovalcev. S 
prodajo na tržnici je kmetom omogočen 
dodaten zaslužek in ohranjanje kmetijstva. Z 
različnimi aktivnostmi želimo na tržnici obuditi 
tradicijo iz preteklih let, ko je bilo tu občutiti 
pravi ''živ – žav'' in ji povrniti utrip mesta. 

Dogodki na tržnici
Z aktivnostmi za oživitev tržnice želimo 
še dodatno spodbuditi naše občane, da se 
začnejo vračati k lokalnemu. V aprilu smo 
imeli na tržnici dogodek na velikonočno 
temo, kjer je bilo vse v barvah pirhov in 
domačih dobrot. Konec meseca smo posvetili 
pomladni tematiki in pestri ponudbi naših 
zvestih ponudnikov. V najlepšem mesecu v 
letu, v maju, smo prvič organizirali prikaz 
temeljnega oživljanja, katerega so obiskovalci 
z navdušenjem sprejeli. 
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Nato smo se pridružili 5. vseslovenski 
Zelemenjavi, ki je potekala po celotni 
Sloveniji. Stojnice so se šibile pod brezplačno 
ponudbo raznovrstnih domačih sadik 
zelenjave in zelišč (paprika, paradižnik, 
feferoni, blitva, špinača, majska solata, meta, 
melisa, ognjič, sivka, slez).

V mesecu juniju smo imeli organiziran 
dogodek na temo Zdravju prijazna tržnica, 
kjer so nas obiskali člani Društva Šola 
zdravja iz Brežic in nam predstavili jutranjo 
telovadbo, ki jo vsakodnevno izvajajo pred 
športno dvorano Brežice. Povabilu so se 
odzvali tudi člani Društva za srce in ožilje, 
Društva za preprečevanje osteoporoze in 
Društva za fibromialgijo, ki so na stojnicah 
prijazno ozaveščali javnost. Nato so zbrani 
pozorno prisluhnili prikazu oživljanja in tudi 
sami poskusili z oživljanjem lutke. V juliju 
in avgustu smo se zopet srečali s prikazom 
temeljnega oživljanja, z namenom, da se 
ozavesti najširši krog ljudi o hitri pomoči, s 
katero lahko sorodniku, sodelavcu, prijatelju, 
znancu ali tujcu rešimo življenje. 

Tik pred začetkom novega šolskega leta 
smo pripravili 3. Otroški sejem, kjer so se 
otroci poizkusili v vlogi prodajalca za en 
dan. Med prodajo so se družili tudi v bralno 
– ustvarjalnem kotičku, kjer so zastavljene 
uganke rešili kot za šalo ali pa so izdelovali 
papirnate hobotnice in barvali pobarvanke.

Na brežiški tržnici se bodo vse do konca leta 
odvijali različni dogodki, v podobnem okviru 
kot do sedaj, ki bodo poučni in zabavni tako za 
odrasle kot za otroke.

Sodelujemo tudi …
• s Knjižnico Brežice, saj je tržnica še vedno 

preplet vsakdana ljudi, umetnosti in 
kulture. Eno ali dve soboti na mesec nas 
v dopoldanskih urah obišče knjižničarka 
Andreja Dvornik in podari dragoceni čas 
našim najmlajšim z doživetim prebiranjem 
pravljic ter zgodb in

• z gospodom Romanom Zakškom, višjim 
svetovalcem za področje zaščite in 
reševanja ter pripadniki Civilne zaščite 
občine Brežice s prikazom temeljnega 
postopka oživljanja. V začetku meseca 
septembra je g. Zakšek združil znanja tudi 
z Nujno medicinsko pomočjo Brežice in 
Prostovoljnim gasilskim društvom Brežice 
in s tem še dodatno popestril dogajanje in 
ozaveščanje na tržnici. 

Vabljeni na našo Facebook in spletno stran, 
kjer vas redno obveščamo o dogodkih na naši 
tržnici. Vrnimo utrip mestnega vrveža na našo 
lepo tržnico In kupujmo lokalno.
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S projektom »Ohranimo 
čisto okolje« postajajo naši 
otroci varuhi narave
Čista in neokrnjena narava je vrednota, za 
katero si moramo prizadevati vsi. Ste se 
kdaj zares poglobili v to, zakaj je ločevanje 
odpadkov pomembno? Kakšna je pot stekla, 
plastenke, tetrapaka in papirja? Kako in zakaj 
kompostiramo? Ali je sploh možno za vedno 
opustiti uporabo plastičnih vrečk?

V podjetju Komunala Brežice se zavedamo 
pomena ohranjanja narave in zato skozi vse 
leto z različnimi aktivnostmi ozaveščamo 
naše uporabnike. Mladi so pri tem naši 
največji zavezniki. Oni so tisti, ki lahko znanje 
prenesejo v svoje domove in vplivajo na 
starejše, ki tega zavedanja še nimajo. Še bolj 
pomembno pa je, da bodo v bližnji prihodnosti 
oni prevzeli vlogo odraslih in bodo odločali o 
prihodnosti našega planeta. 

V okviru ekološkega projekta Ohranimo čisto 
okolje, s katerim smo začeli v šolskem letu 
2014/2015, se trudimo, da bi se zavedali 
pomembnosti dejanj in odgovornosti, ki jo 
imamo do narave. Do sedaj je v projektu 
sodelovalo že več kot 5000 otrok in mladih iz 
občine Brežice in širše.

Cilji projekta so: vzpodbujanje in pridobivanje 
ekološke zavesti, vzgoja za okoljsko 
odgovornost, vzgoja za zdrav način življenja 
v zdravem okolju, učinkovita raba naravnih 

virov (voda, odpadki, energija), ozaveščanje 
glede pomena zmanjšanja odpadne hrane, 
ponovna uporaba, itd.

Otroci se v sklopu projekta srečajo z različno 
tematiko, ki je prilagojena starostni skupini 
otrok in učnemu načrtu. Predšolski otroci 
se preko interaktivnih delavnic in poučnih 
zgodbic učijo pravilnega ločevanja odpadkov.

Osnovnošolci spoznavajo pot posamezne 
vrste odpadka, od nastanka do recikliranja in 
ostale pomembne okoljske teme, in sicer:

1. razred: Pot plastenke in pločevinke,  
Pot plastične vrečke

2. razred: Pot tetrapaka

3. razred: Pot papirja

4. razred: Pot stekla   

5. razred: Kompostiranje

6. razred: Odpadna hrana

7. razred: Pitna voda

8. razred: Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode, ogled čistilne naprave Mostec

9. razred: Kako odpadke uporabiti kot 
učinkovit vir energije? 

Projekt se vsako leto zaključi z Eko kvizom, ko 
se v znanju med seboj pomerijo učenci 6. in 7. 
razredov vseh osnovnih šol iz naše občine. 

Ugašaj luč, zapiraj vodo, ločuj odpadke – so 
verjetno izrazi, ki jih izrečemo ali slišimo 
večkrat kot marsikatere druge. Ko jih bomo 
sprejeli za svoje, bomo živeli v lepšem svetu.
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Komunala Brežice 
pridobila polni 
certifikat »Družini 
prijazno podjetje«
Za nami je prvo triletno obdobje 
implementacije 17-ih ukrepov znotraj 
osnovnega certifikata Družini prijazno 
podjetje. Po uspešnem revizorskem pregledu 
s strani inštituta Ekvilib, smo pridobili polni 
certifikat Družini prijazno podjetje.

Odgovorne osebe v podjetju se zavedajo, da 
dobro usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja pripomore k zmanjšanju fluktuacije, 
bolniških staležev, nege, števila nezgod ipd. 
in večanju zadovoljstva, zavzetosti, motivacije 
ter pripadnosti zaposlenih. 

V naslednjem triletnem obdobju bomo v 
podjetje implementirali najmanj tri  
nove ukrepe.

V letošnjem letu smo izvedli dva hišna 
odvoza tekstila, in sicer v marcu in oktobru. 
Od uporabnikov smo prevzeli čista, cela ali 
poškodovana oblačila, očiščene čevlje in 
plišaste igrače, v skupni teži skoraj 3,5 tone. 
Vse zbrane stvari so prevzeli predstavniki 
Zadruge Dobrote, ki so poskrbeli, da se 
je zbran tekstil ponovno uporabil kot 
novi izdelki, uporabne obleke pa so bile 
posredovane ljudem v stiski. Ves tako zbran 
tekstil pomeni manj odloženega odpada in 
tudi manjšo obračunano količino odpadkov  
na položnicah.

Naslednji odvoz načrtujemo spomladi 
prihodnje leto. Vabimo vas, da podarite 
tekstilne izdelke, da bodo našli novega 
lastnika in bili ponovno uporabljeni. Tekstil 
prevzemamo v zatesnjenih vrečah, da ostane 
suh, uporabniki pa ga nastavijo na dan 
odvoza. Umazanega tekstila ne moremo 
prevzeti. Prijave za hišni odvoz tekstila 
sprejemamo na številki 031 602 604  
(Barbara Fumić) ali na elektronskem naslovu 
info@komunala-brezice.si. Datum odvoza bo 
objavljen na hrbtni strani položnic in na naši 
spletni strani www.komunala-brezice.si.

Hišni odvoz 
tekstila

Zaposleni lahko med drugim koristijo tudi 
ukrep Ponudba za prosti čas.
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Srebrno priznanje 
za Inovacije 
Posavja 2017
Komunala Brežice je že drugo leto zapored 
prejela priznanje za Inovacije Posavja. Tokrat 
srebrno priznanje za projekt Inovativnega 
sistema spodbujanja inovacijske in zavzete 
organizacijske kulture v podjetju, ki ga 
podeljujeta Gospodarska zbornica Slovenije 
in Območna zbornica Posavje Krško v 
partnerstvu z Ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ter Javno agencijo 
SPIRIT. Gre za nagrado našemu prizadevanju. 

Ponosni smo na 
novo pridobitev - 
specialno vozilo 
V podjetju od meseca septembra za 
prebijanje, čiščenje in odvoz odpadnih voda 
iz kanalizacije, greznic in mKČN uporabljamo 
novo specialno vozilo znamke MAN, model 
FFG. Z njim lahko prebijamo kanale od 11 
cm pa do 1 m. Delovni tlak na koncu tlačne 

cevi je največ 170 bar, pretok visokotlačne 
črpalke je 330 l/min pri 170 bar. Sesalna moč 
vakuumske črpalke je 1200 m3/uro. Cisterna 
ima premični bat, s katerim lahko izbiramo 
količino vode za čiščenje. Skupna prostornina 
cisterne je 12.000 l.

Z novim vozilom bomo skrajšali čas čiščenja 
in skoraj prepolovili število dovozov do 
Centralne čistilne naprave Mostec, ukinili 
dvoizmensko delo odvoza in učinkoviteje 
čistili kanalizacijo.

Priznanje je dokaz, da so lahko uspehi možni 
tudi v komunali, če le slediš pravim načelom 
in vztrajaš. Z več inovativnimi projekti ljudi v 
občini ozaveščamo o pomembnosti varovanja 
okolja. Ob vseh dejavnostih, ki jih izvajamo za 
občane, nismo pozabili na svoje zaposlene, ki 
so steber našega podjetja.
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Na Komunali Brežice se ves čas 
trudimo odgovoriti na vsa morebitna 
vprašanja, ki se vam porajajo v 
zvezi z delovanjem našega podjetja. 
Prav tako vam želimo približati in 
predstaviti smisel tega, kar počnemo. 

Imate kakšno vprašanje glede našega 
poslovanja ali delovanja Komunale 
Brežice? Morda bi radi izvedeli, kaj 
je namen določenih aktivnosti, ki 
jih izvajamo, in vas zanima, zakaj jih 
izvajamo? Menite, da bi bilo potrebno 
več pozornosti nameniti kakšni 
okoljski temi, ki je še ne obravnavamo, 
a je aktualna za širšo javnost?

Teme, ki bodo zanimive za širšo 
javnost, bomo preučili in objavili na 
naši spletni strani, na Facebook strani 
ter v glasilu Komunalko. Morebitna 

V Komunalku oz. na vaši spletni strani želim, da obravnavate sledečo temo: 
                

                

                

 Ime in priimek           

 Naslov            

 Poštna številka in kraj          

 Telefonska številka           

 Elektronska pošta           

 Podpis        

vprašanja, ki bodo individualne 
narave, pa bomo obravnavali 
individualno.

Vabimo vas, da nam pošljete 
predloge tem ali vprašanja in 
sodelujte v nagradni igri. Izmed 
vseh, ki boste poslali predloge 
do vključno 29. 12. 2017, bomo 
izžrebali 5 srečnežev, ki bodo 
prejeli stekleničko za pitje 
vode iz pipe. Predloge pošljite 
na: bojana.zevnik@komunala-
brezice.si ali po navadni pošti na 
naslov: Komunala Brežice d.o.o., 
Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice s pripisom »Nagradna 
igra«. Želimo vam čim več dobrih 
idej in sreče pri žrebu!

V vašem elektronskem sporočilu oziroma pošti navedite sledeče podatke:

Nagrajujemo vaše 
sodelovanje

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

Sodelovanje v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da organizator hrani podatke sodelujočega, jih obdeluje ter 
uporablja za namene izvajanja te nagradne igre, za analitične namene in za obveščanje. Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in 
uporabljal v skladu z ZVOP-1 in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Žrebanje bo 3. 1. 2018 ob 12.30 uri v sejni sobi Komunale Brežice Organizator 
bo izžrebane osebe obvestil po telefonu, pošti ali elektronski pošti. Izžrebani nagrajenci bodo lahko prevzeli nagrado v sprejemni pisarni Komunale 
Brežice d. o. o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice oziroma najkasneje do 15. 1. 2017. Organizator lahko od nagrajenca zahteva, da se identificira z 
osebnim dokumentom. Nagrada se zaradi nedosegljivosti izžrebanca lahko ne podeli.
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Z Občino Brežice, ki je investirala v novo vodno 
vrtino, smo kot upravljalec vodovodnega 
sistema 14. 11. 2017 javnosti predstavili 
pomembno pridobitev na področju dolgoročnega 
zagotavljanja pitne vode v brežiški občini.

Oskrba s pitno vodo 
v občini Brežice
Komunala Brežice oskrbuje s pitno vodo 22.000 
občanov občine Brežice, skrbimo za sedem 
vodooskrbnih območij: Brežice, Mokrice, Pišece, 
Sromlje, Križe, Stankovo ter Bizeljsko. Vsa 
vodooskrbna območja zajemajo 670 km omrežja, 
na katerem je 97 objektov in 10.600  
vodovodnih priključkov.

Največje vodooskrbno območje je VS Brežice s 
432 km omrežja, 39 objekti, 7212 vodovodnimi 
priključki in oskrbuje 17.117 občanov. Na 
severovzhodu sega do Bojsnega in Župelevca, 
na severozahodu do Dolenje vasi pri Artičah ter 
Čel, na jugozahodu do Gadove Peči, Kamenc in 
Čedma, na jugovzhodu do Prilip in Sobenje vasi. 
Območje je tlačno kar zahtevno, saj ima 4 tlačne 
cone, najvišji vodohran pa je na Kamencah in ima 

nadmorsko višino 410 metrov. Na ta način voda iz 
Glogovega Broda do zadnjih uporabnikov premaga 
višino 315 m.

Vodooskrbni sistem Brežice zajema pitno vodo 
iz 2 aktivnih (Glogov Brod, Prilipe) in 3 rezervnih 
vodnih virov (Brezina, Brezovec v Dolenji vasi 
pri Artičah in Novaščk pri Stojanskem Vrhu). 
Vseh vodnih virov v občini Brežice, s katerimi 
upravljamo, pa je dvanajst.

Vodni vir v Glogovem Brodu 
– naš največji zaklad
Zajetje Glogov Brod leži pod Artičami na 
severnem pasu ravnice Krško-Brežiškega 
polja, oziroma na visoki brežiški terasi, kot jo 
hidrogeologi strokovno imenujejo. Osnova Krško–
Brežiškega polja je »Krška sinklinala« oziroma 
zemeljska guba, ki se je pričela pogrezati v 
srednjem pliocenu. Hkrati z njenim pogrezanjem 
se je dogajalo tudi njeno zapolnjevanje s 
peščeno prodnatimi ter glinenimi nasipi, katerih 
razporeditev je omogočila zavarovanje zalog pitne 
vode vodnega vira Glogov Brod pred zunanjimi 
vplivi do današnjih dni. Kakor je do sedaj za 
varovanje vodnega vira poskrbela narava, pa je 
sedaj ta naloga predana človeštvu, ki s svojim 
vplivom na naravo predstavlja tudi največjo 
grožnjo za vodne vire na našem planetu.

Vrtina VT-1/84
Na lokaciji vodnega vira Glogov Brod je bila 
v osemdesetih letih izvrtana črpalna vrtina 
oziroma vodnjak VT-1/84 z zajemom pitne vode 
iz vodonosnika na globini od 86 do 200 m, ki je 
zagotavljal zmogljivost črpanja razkošnih 60 l/s. 
Glede na to, da nivo pitne vode v vrtini VT-1/84 v 
vseh letih od leta 1984 do danes tudi ob koničnih 
črpanjih ni kazal velikega upada gladine, se je 
sklepalo, da vodni vir Glogov Brod razpolaga z 
veliko večjo količino pitne vode, kot se je črpala. 
Ker pa je bila vrtina VT-1/84 izdelana iz navadnih 
jeklenih cevi in je stara že več kot 30 let ter ne 
vemo natančno, v kakšnem stanju so te jeklene 

Vodni vir v Glogovem Brodu 
– naš največji zaklad
V Sloveniji imamo srečo in nesrečo hkrati, da imamo toliko 
pitne vode. Srečo zato, ker je vode v izobilju. Nesrečo pa zato, 
ker ko imaš nečesa v izobilju, s tem ne znaš pravilno ravnati.

Z vodo iz nove vrtine so nazdravili: direktor Aleksander 
Zupančič, župan Občine Brežice Ivan Molan in vodja 
sektorja GJS Darko Ferlan.
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cevi, je za zagotovitev večje varnosti oskrbe 
največjega vodooskrbnega območja Brežice 
dozorela ideja, da se poleg obstoječega vodnjaka 
VT-1/84 izvrta nova vrtina poimenovana VT-2/15, 
ki bi možnost črpanja povečala in tako zagotovila 
zanesljiv vodni vir tudi bodočim generacijam. 
Vrtino je načrtovalo podjetje Hidroinvest d. 
o. o. iz Ljubljane, ki je izdelalo tudi projektno 
dokumentacijo, pogodbena vrednost pa je znašala 
12.550 EUR.

Izvedba vodnjaka VT-2/15
V septembru 2015 se je na oddaljenosti 110 m 
od obstoječe vrtine VT-1/84 pričelo z vrtanjem 
nove vrtine VT-2/15 do globine 200 m, ki je bilo 
zaključeno konec novembra 2015. Vrtanje je 
izvedlo podjetje Geo-hidro d. o. o. iz Preserij, delo 
je potekalo s 40 tonskim vrtalnim strojem. Vrtina 
je izdelana iz nerjavnih cevi, kar ji zagotavlja 
dolgo življenjsko dobo.

Pogodbena vrednost izdelave vrtine znaša 
204.000 EUR.

Črpalni preizkusi
Po izgradnji črpalnega jaška in vgradnji črpalke 
moči 83 kW, sta bila od decembra 2016 do 
februarja 2017 izvedena črpalna poizkusa s 
črpanjem 55 l/s in 70 l/s. Ves čas se je spremljala 
gladina pitne vode v opazovalnih vrtinah, kjer 
se je ob črpanju s 70 l/s zaznal majhen upad 
gladine. Naj povemo, da je obstoječa vrtina 
VT-1/84 ves čas nemoteno obratovala, vendar je 
hitro nihanje nivoja vode v njej, čeprav količinsko 
neznatno, pokazalo, da bo v prihodnosti potrebna 
reaktivacija vodnjaka. 

Kemijsko in mikrobiološko 
preskušanje pitne vode 
iz vodnjaka VT-2/15
Med črpalnimi poizkusi je bilo izvedeno vzorčenje 
z odvzemom vzorcev za kemijsko in mikrobiološko 

preskušanje kakovosti pitne vode iz novega 
vodnjaka. Glede na obseg in rezultate opravljenih 
preiskav, mejne vrednosti so bile povzete po 
Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 26/06, 
92/06, 25/09 in 74/2015), je bil vzorec skladen 
z upoštevanimi kriteriji, ter tako zdravstveno 
ustrezen. Med primerjavo rezultatov analiz 
približno istočasno odvzetih vzorcev iz starega 
vodnjaka VT-1/84 ter novega vodnjaka VT-2/15, 
lahko z gotovostjo trdimo, da gre v obeh za 
identično pitno vodo, na katero smo zaradi njene 
izredne kakovosti še posebej ponosni.

Zaključna dela na vrtini VT-2/15
Na novo opremljeno vrtino VT-2/15 in prenovljeno 
črpališče Glogov Brod smo lahko izjemno ponosni, 
ker je naša lastna projektivna služba vrtino ter 
prenovo črpališča projektno zasnovala, gradbena 
enota pa tudi izvedla. Zgrajen je bil novi črpalni 
jašek, cevovod NL DN 300 med novim jaškom in 
obstoječim črpališčem s prevezavami, obnovljeni 
so električni priključni kabli med TP in črpališčem, 
prav tako je bilo obnovljeno obstoječe poslopje 
črpališča in transformatorska postaja. Pogodbena 
vrednost črpališča in ureditev znaša 239.671 
EUR, obnova transformatorske postaje je znašala 
48.000 EUR, izdelava projektne dokumentacije za 
črpališče pa 14.700 EUR.

Zagon vrtine ter njeno 
postopno vključevanje v 
sistem oskrbe s pitno vodo
Pred kratkim je bilo izdano vodno dovoljenje za 
vrtini Glogov Brod s skupno kapaciteto 130 l/s, kar 
je dokaz o izjemni izdatnosti našega vodnega vira 
v Glogovem Brodu, ki je naš največji zaklad.

Vendar pa tu ni konec naše poti. V prihodnjem 
desetletju moramo zamenjati vse salonitne 
cevovode, zagotoviti dodatno akumulacijo 
vodooskrbnega sistema Brežice, poiskati lokacije 
rezervnih vodnih virov in jih skrbno zaščititi.

Vodnjaka v Glogovem Brodu, s skupno kapaciteto 
130 l/s ter letno dovoljenim odvzemom pitne vode 
3.910.000 m3/leto, sta zavidanja vredna. V teh 
količinah so rezerve tudi za prihodnje generacije, 
po nekaterih virih za 50 let. Na nas pa je, da vir 
zaščitimo pred onesnaženjem.
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V akciji »Prinesi – 
odnesi« izmenjali 
že 33.000 uporabnih 
predmetov
Od začetka akcije (junij 2015) do konca 
letošnjega oktobra smo skupaj z našimi 
uporabniki poskrbeli, da je 33.100 predmetov 
dobilo novo življenje. Skupna teža teh 
izdelkov znaša 11 ton. Tako je poskrbljeno za 
večstransko zadovoljstvo: darovalci se rešijo 
nepotrebnih predmetov, prejemniki so veseli 
podarjenega, okolje pa nam je hvaležno, saj bi 
ta količina drugače pristala med odpadki.

O projektu
Cilj družbeno odgovorne pobude je spodbuditi 
obiskovalce tržnice k ponovni uporabi stvari 
in s tem k zmanjšanju količine odloženih 
kosovnih odpadkov. Akcija brezplačne 
menjave uporabnih stvari je med občani 
dobro sprejeta, saj ob sobotah prinesejo tudi 
do 800 in odnesejo čez 500 uporabnih stvari.

Če imate tudi vi doma uporabne stvari, ki vam 
ne služijo več, vas vabimo, da se pridružite 
naši družbeno odgovorni pobudi »Prinesi – 
odnesi«. Pričakujemo vas vsako soboto med 
8. in 12. uro na tržnici Brežice. 

Informacije: Jasmina Butara (07/620 92 84, 
jasmina.butara@komunala-brezice.si)

Podarite starim stvarem 
novo življenje tudi vi!
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Zadovoljstvo 
uporabnikov 
z našimi 
storitvami 
je visoko
Na Komunali Brežice smo veseli, da ste 
uporabniki zadovoljni z našimi storitvami. 
Ne nazadnje smo tu zaradi vas. Z vsakoletno 
anketo, ki jo izvajamo v sklopu sejma POK 
Brežice, prejmemo povratne informacije o 
našem delu, s katerimi si pomagamo, da naše 
storitve opravljamo še boljše in v skladu z 
željami uporabnikov. Letos smo analizirali 
179 izpolnjenih anket in ugotovili, da ste 
uporabniki z našimi storitvami vsako leto bolj 
zadovoljni.

Kako ocenjujete izvajanje 
komunalnih storitev?

Kako ocenjujete prijaznost 
in komunikacijo zaposlenih 
na Komunali Brežice?

 Ali Komunala Brežice 
izpolnjuje vaša pričakovanja?

Ocena Št. glasov %

1 1 0,0

2 3 1,7

3 16 9,0

4 73 41,0

5 86 48,3

Skupaj 178 100

Ocena Št. glasov %

1 0 0,0

2 0 0,0

3 7 4,0

4 50 28,4

5 119 67,6

Skupaj 176 100

Možnost Št. glasov %

Da 165 92,7

Ne 13 7,3

Skupaj 178 100

Imate doma še uporabne stvari, 
ki jih ne potrebujete več?
Obiščite nas vsako soboto dopoldne na tržnici v Brežicah 
in sodelujte v naši akciji "Prinesi-odnesi". Našli bomo 
nekoga, ki bo vesel vaših podarjenih predmetov.

Tudi okolje vam bo hvaležno.



VIZUALNE REŠITVE!
P O S T A N I T E  V I D N I

ARTISK, Aleksander Rožman s. p., Ulica bratov Gerjovičev 3, 8257 Dobova
M:: 041 402 971, T:: 07 45 22 202, E:: artisk@siol.net

www.artisk.si
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V mesecu marcu smo v Javnem podjetju 
Komunala Brežice osvojili veliko priznanje. 
Na vseslovenskem izboru Zlata nit, pod 
pokroviteljstvom Ministrstva za delo 
in časnika Dnevnik, so že deseto leto 
zapored izbrali najboljše zaposlovalce 
leta v kategoriji majhnih, srednje velikih in 
velikih podjetij. Komunala Brežice je v svoji 
kategoriji srednje velikih podjetij zmagala 
in postala najboljši zaposlovalec leta 2016 v 
Sloveniji. Bistvo izbora Zlata nit je merjenje 
kakovosti odnosa med podjetjem in  
njegovimi zaposlenimi. 

Komunala Brežice je do uvrstitve med sedem 
najboljših v svoji kategoriji prišla na podlagi 
raziskave med zaposlenimi v podjetju, ki jo 
je izvedla komisija, in poslovnih rezultatov. V 
finalu smo se potegovali za naziv najboljšega 
zaposlovalca, ki ga je v vsaki velikostni 
kategoriji – malih (od 10 do 50 zaposlenih), 
srednje velikih (od 51 do 250 zaposlenih) in 
velikih podjetij (nad 250 zaposlenih) – izbrala 
strokovna komisija ter zmagali.

Ponosni in veseli smo, da so naša 
prizadevanja in inovativni pristopi prepoznani 
na različnih področjih, tudi na področju 
zagotavljanja kakovostnih odnosov med 
našimi zaposlenimi, ki so temelj vseh  
naših uspehov. 

Veseli nas, da nismo prepoznavni samo po 
številnih uspešnih projektih, namenjenih 
ozaveščanju na področju varovanja narave 
in ohranjanja naravnih virov, temveč tudi 
po zavzetih in ponosnih zaposlenih, ki 
ustvarjamo uspehe podjetja.

Komunala Brežice 
je najboljši 
zaposlovalec leta 
2016 v Sloveniji
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Komunala Brežice je letos prejela že drugi 
laskavi naziv s področja dela z zaposlenimi 
v Sloveniji. Po nazivu Naj zaposlovalec leta, 
ki smo ga osvojili na izboru Zlata nit, smo na 
razpisu za HRM projekt leta, ki ga organizira 
GV Planet že petnajsto leto, osvojili naziv HRM 
projekt leta 2017 v kategoriji javnega sektorja. 

Na razpisu je Komunala Brežice sodelovala s 
projektom »Celostni model sistema inovacij 
3 x 12«, ki je avtorsko delo vodje sektorja 
splošnih služb Petre Grajžl in ga vpeljujemo 
v podjetje. V kategoriji majhnih in srednjih 

Komunala Brežice 
ima najboljši 
projekt na področju 
dela z zaposlenimi 
v Sloveniji

podjetij je ta naziv pripadel podjetju Infinum, 
v kategoriji velikih podjetij pa podjetju Lek. 
Podelitev priznanj in razglasitev zmagovalcev 
je potekala v sredo, 15. novembra, na HR&M 
konferenci v Ljubljani.

Priznanje sta prevzela direktor Aleksander Zupančič in 
avtorica projekta Petra Grajžl iz rok vodje izbora HRM projekt 
Saše Mrak (foto Katja Kodba - KoKa Press).

FILTER 360

VODOMERNI TERMO JAŠEK

ELEKTRO 
KABELSKI JAŠEK

ZBIRALNIK ZA DEŽEVNICO AQUASTAY

ČISTILNA NAPRAVA

USEDALNIK

PE REBRASTA CEV ZA ZAŠČITO AFLEX

PE CEV ZA
 DISTRIBUCIJO

PLINA HIŠNI KANALIZACIJSKI
 JAŠEK

PONIKOVALNO POLJE 
AQUAWAY

LOVILEC OLJ AQUAOIL

KANALIZACIJSKI REVIZIJSKI 
JAŠEK

CEV ZA KANALIZACIJO

PESKOLOV

CEV ZA DISTRIBUCIJO PITNE VODE

POSODA ZA GLOBINSKO ZBIRANJE 
ODPADKOV ECODIP

KARAVAN PROGRAM

Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec | www.zagozen.si | info@zagozen.si | 03 713 14 20

Že 40 let Vam nudimo material za vodovod in kanalizacijo.
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Dnevno 
porabimo do 
5.000 litrov 
vode na osebo

Ali ste vedeli, koliko 
vode porabimo za 
proizvodnjo izdelkov, 
ki jih uporabljamo v 
vsakdanjem življenju?

Danes se veliko piše o virtualni vodi, malokdo 
pa ve, kaj virtualna voda je. Virtualna voda 
se porabi med proizvodnjo vseh vrst izdelkov. 
Vode v gospodinjstvu ne porabljamo le za 
pomivanje, pranje, čiščenje in osebno higieno, 
temveč posredno tudi z nakupovanjem teh 
proizvodov. Vodni odtis posameznika je torej 
skupna količina posredno in neposredno 
porabljene vode, v razvitem svetu pa dosega 
5.000 litrov dnevno na prebivalca. Virtualno 
vodo razdelimo na tri komponente: zeleno, 
modro in rjavo. Zelena je količina padavinske 
vode, ki izhlapi med proizvodnim procesom. 
Največ se je porablja v kmetijstvu. Modra 
je količina vode, ki je porabljena med 
proizvodnim procesom in jo vračamo na 
mesto črpanja. Ta se nanaša predvsem na 
industrijo. Rjava komponenta pa je količina 
vode, ki jo med proizvodnjo onesnažimo.

Teh količin ni na vašem računu za vodo, 
te vode ne popijte in je ne vidite, vendar 
ta količina predstavlja največji del vašega 
„vodnega odtisa“. 

Izračunajte svoj »vodni odtis«

Izračunajte, koliko vode porabite.  
Obiščite spletno stran  
www.waterfootprint.org
Vir: www.varcevanje-energije.si/novice-rss-zanimivosti/koliko-vode-
porabimo-za-vsakdanje-stvari.html

400 L
virtualne vode

433 L
virtualne vode

1.500 L
virtualne vode

1.542 L
virtualne vode

2.495 L
virtualne vode

85.000 L
virtualne vode

160.000 L
virtualne vode

250.000 L
virtualne vode

450.000 L
virtualne vode

izdelava kepice masla

pridelava 100 g 
piščančjega mesa

pridelava 1 kg 
pšenice

pridelava 100 g 
govejega mesa

izdelava bombažne 
majice s kratkimi 
rokavi

izdelava 1 kg plastike

izdelava 4 
avtomobilskih gum

izdelava enega 
časopisa na dan

izdelava enega 
avtomobila

22.500 L
virtualne vode

proizvodnja 22 L 
bencina
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Vemo, da bi vsi najraje imeli oboje, eko in 
lokalno, na žalost pa slovenska ponudba eko 
sadja in zelenjave niti približno ne zadosti 
povpraševanju. 

V projektu Skupaj za zdravje človeka in narave 
smo zagovorniki eko pridelave kot edine, ki 
podpira človeka in naravo ter dolgoročno ne 
ustvarja več škode kot koristi, a kljub temu ne 
moremo mimo dejstva, da tudi eko trg dobiva 
vse več značilnosti globalnega gospodarstva, 
pri katerem so v ospredju dobički, ne pa 
človek in narava. 

Verjetno se vsak izmed nas vpraša, kaj lahko 
pričakujemo od špargljev, ki morajo do nas 
pripotovati iz Južne Amerike. Že letalski 
prevoz zagotovo traja nekaj dni, nato morajo 
vse skupaj prevažati do veletrgovcev, od 
tam pa do prodajnih mest. Stroški prevoza in 
hladilnic zagotovo daleč presegajo stroške 
pridelave, kakovost takšnega živila pa 
iz dneva v dan kopni. Kaj pri tem pomeni 
dejstvo, da ima eko zelenjava za tretjino več 
vitaminov, če jih že na poti izgubi večji del?

V kolikšni meri bo naše zdravje zares podprl 
paradižnik, ki ga še zelenega obirajo, ali 
korenček, ki so ga tako močno gnojili (četudi 
z organskimi gnojili), da je ves voden ter že po 
nekaj dneh gumijast in plesniv?

Res je, da smo pri eko sadju in zelenjavi varni 

pred ostanki pesticidov, ki so pri ostalih 
izdelkih, na žalost, prisotni pri skoraj 50 % 
vzorcev, vendar pa je tudi res, da so masovni 
načini pridelave eko vrtnin močno načeli 
njihovo kakovost. Zato pri mnogih kupcih v 
ospredje prihaja merilo lokalnega. To ni zgolj 
patriotska opredelitev in spodbuda lokalnim 
pridelovalcem. Gre predvsem za zavedanje, 
da je lokalno pridelano v marsičem veliko 
bolj kakovostno od hrane, ki k nam prihaja od 
daleč.

Rastline rabijo zemljo
V Sloveniji skoraj vse pridelke vzgojimo v 
zemlji, kar je ena izmed poglavitnih prednosti 
slovenske pridelave, ki se je mnogi ne 
zavedajo. Če se vam to zdi samoumevno, ste v 
zmoti, saj večina zelenjave v globalni trgovini 
prihaja iz rastlinjakov, v katerih prevladujeta 
hidroponika ali pridelava na posebnih 
substratih, kjer rastlina nima možnosti, da 
se poveže z zemljo, sama izbere in predela 
svoja hranila, začuti sonce in veter ter zraste 
v naravnem ritmu. 

Druga prednost domače pridelave je v tem, 
da se pridelki zaradi kratkih transportnih 
poti obirajo zreli, kar vpliva na okus, vonj 
in količino varovalnih snovi. Vse, kar mora 
potovati nekaj dni ali tednov, pa morajo 
obrati, še preden dozori.

Eko iz Čila 
in Kitajske 
ali lokalno iz 
sosednje vasi?
Besedilo: Sanja Lončar
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Dodatna prednost lokalnih živil je, da pri 
njih za ohranjanje svežine praviloma ne 
uporabljajo kemičnih dodatkov ali varovalne 
atmosfere. Tako imajo sicer krajši rok 
uporabe, vendar pa nas ne bodo ogoljufali z 
navidezno svežino.

Lokalna zelenjava raste v enakem okolju kot 
mi, zato mora razviti tudi varovalne snovi, s 
katerimi se bori proti enakim težavam, ki smo 
jim izpostavljeni tudi mi. Kaj o naših težavah 
vesta kitajski česen ali danski krompir? Zato 
bodo naše zdravje vedno najbolj podpirala 
živila, ki so nam tudi ozemeljsko najbližja. Ko 
bi le bila brez ostankov pesticidov!

Sodelovanje z lokalnimi dobavitelji, v 
kombinaciji s podaljšano sezono pridelave 
na lastnem vrtu, je zato najboljša popotnica 
do kakovostne hrane in boljšega zdravja ter 
počutja. 

Vrtnarite tudi pozimi!
Da so naši vrtovi lahko tudi čez zimo zeleni, 
je zelo enostavno doseči. Vsaj 15 rastlin 
prenese tudi -25 stopinj, če pa so vsaj malo 
zavarovane, se bo seznam možne zimske 
zelenjave, ki jo bomo lahko odtrgali svežo, 
podvojil. Ni še pozno, da si naredite visoko 
gredo s pokrovi ali svoj že obstoječi rastlinjak 
dodelate, tako da v njem ne bo zmrzovalo. 
Veliko preverjenih rešitev na to temo najdete 
v knjigi Sveža zelenjava 365 dni, ki jo lahko 
prelistate na shop.zazdravje.net. 

Sestavni del dobre strategije samooskrbe 
je dobra tehnika kompostiranja. Domači 
kompost, če ga pravilno pripravimo, 
zagotavlja zdrava tla, hranila in dodatno 
talno gretje našim rastlinam. Zaradi tega 
bo v prihodnje toliko bolj pomembno, da ne 
obvladamo le pridelave zelenjave in sadja, 
temveč tudi “pridelavo” prsti, ki je pogoj za 
zdrava živila. Več o pravilnem kompostiranju, 
moči deževnikov in razstrupljanju tal lahko 
preberete tudi na spletni strani www.
zazdravje.net, kjer vas čaka več kot 2000 
člankov, ki vam bodo v pomoč pri iskanju 
naravnih rešitev za marsikatero težavo. 

Projekt Skupaj za zdravje človeka in narave je največji 
slovenski nevladni projekt, ki že od leta 2005, na osnovi 
raziskovanja, primerjanja in povezovanja, ozavešča 
o nujnosti spremembe odnosa do sebe, sočloveka in 
narave. Več o projektu najdete na www.zazdravje.net

Nagradna igra
Odgovorite na nagradno vprašanje in sodelujte 
v nagradni igri. Med vsemi pravilnimi prejetimi 
odgovori, ki bodo prispeli 
do 31. 12. 2017 na naslov 
Komunala Brežice d. o. 
o., Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice ali 
info@komunala-brezice.
si, bomo izžrebali dva 
srečneža, ki bosta prejela 
knjigo Sveža zelenjava z 
domačega vrta 365 dni, 
avtorice Sanje Lončar.

Nagradno vprašanje

 Ime in priimek         

Naslov           

Poštna št. in kraj         

Telefon          

 E-mail           

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni 
pri organizatorju nagradne igre ter njihovi ožji 
družinski člani.

Sodelovanje v nagradni igri se šteje za osebno 
privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da 
organizator hrani podatke sodelujočega in jih 
obdeluje ter uporablja za namene izvajanja 
te nagradne igre, za analitične namene in za 
obveščanje. Pridobljene osebne podatke bo 
organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu 
z ZVOP-1 in jih ne bo posredoval tretjim osebam. 
Žrebanje se bo izvedlo dne 3. 1. 2017 ob 12. uri v 
prostorih organizatorja nagradne igre. Izžrebani 
nagrajenec bo obveščen po telefonu ali po pošti. 
Organizator lahko od nagrajenca zahteva, da se 
identificira z osebnim dokumentom. Nagrada se 
zaradi nedosegljivosti izžrebanca lahko ne podeli.

 Pri kateri zunanji temperaturi še lahko vrtnarimo?

a)   5° C                          b)   – 8° C                    c)   – 25° C

Podpis      
     



Delovni čas 
ZRC Boršt
pon–pet: od 7:00 do 19:00 ure 
sob: od 8:00 do 13:00 ure 
nedelje in prazniki: zaprto

telefon: 07 620 92 66
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Ustvarjalni 
nagradni natečaj 
»Odpadno je 
prodajno«
Pomemben del našega vsakdanjika je v 
zadnjih letih tudi ločevanje odpadkov. Z 
natečajem želimo vzpodbuditi podjetniški 
potencial. Želimo vas vzpodbuditi, da 
premislite, kaj uporabnega bi lahko iz 
odpadkov naredili, kar bi bilo hkrati tudi  
tržno zanimivo. 

Inovativnost je pri tem ključna, zato vabimo 
vse ustvarjalne in domiselne posameznike,  
da sodelujete.

Cilji natečaja so:

•  osvestiti občane o pomembnosti 
ločevanja,

•  preprečiti onesnaženje okolja,

•  poskrbeti za ponovno uporabo odpadkov.

Organizator natečaja »Odpadno je prodajno« 
je Javno podjetje Komunala Brežice d. o. o., 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Od vas pričakujemo: 

•  IME IZDELKA,
•  IZDELEK OZ. SKICA IZDELKA (materiali so 

odpadki/ostanki),
•  NATANČEN OPIS,

•  NAVODILA ZA UPORABO. 

Izdelku obvezno priložite izpolnjen prijavni 
obrazec, ki ga najdete na spletni strani www.
komunala-brezice.si.

NAGRADA: darilni bon v protivrednosti 250 
EUR za nakup v eni izmed trgovin.

Prva dva prijavitelja bomo nagradili s 
pohodnimi palicami.

Vaše izdelke pričakujemo najkasneje do 31. 1. 
2017 na sedežu organizatorja (Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice).

Dodatne informacije dobite pri Jasmini Butara 
(telefon 07 62 09 284, elektronski naslov 
 jasmina.butara@komunala-brezice.si) in na 
spletni strani organizatorja.

Komunala Brežice 
– za čisto naravo!
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Hrana sodi na 
krožnik, ne v smeti
Zavržena hrana se najde vsepovsod, nastane 
že pri pridelovalcih, predelovalcih, na 
kmetijah, v restavracijah, šolah, v trgovinah, 
največ pa v gospodinjstvih.

Morda se nam ne zdi veliko, če zavržemo 
kakšen kos kruha, ovelo zelenjavo ali sadje, 
vendar pa podatek, da vsak Slovenec letno 
zavrže več kot 80 kg hrane, nikakor  
ni zanemarljiv.

Največ hrane pristane med odpadki, ker 
ne načrtujemo nakupov in priprave hrane, 
ostankov pa ne znamo izkoristiti ter narediti 
nove jedi.

Če spremenimo nekaj navad, tako da bolje 
načrtujemo nakupe hrane, upoštevamo 
načine pravilnega shranjevanja in priprave 
ter z domišljijo uporabimo ostanke, bodo ti 
popestrili naš jedilnik.
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Ostanki mesa
Puhast narastek iz 
mesa in zelenjave 

Sestavine (za 4 osebe): 
• 2 mala jogurta  

• 3 do 4 jajca 

• ostanki pečenega mesa

• kos ali dva starega kruha

• zelenjavo po želji (čebula, korenček, cvetača, 

brokoli,...) 

• sir 

• olivno olje 

• sol, poper 

• različna semena (konopljina, sezam, lan...) 

• začimbe po želji (bazilika, rdeča paprika, čili..)

Opis priprave:
Pečico segrejemo na 200°C. Zelenjavo 
narežemo na kose, meso natrgamo, prav tako 
kruh. Jajca in jogurt skupaj stepemo. Vse 
sestavine dodamo jajčni zmesi in premešamo. 
Pekač namažemo s kančkom olja, predevamo 
pripravljeno zmes ter po želji posujemo še z 
naribanim sirom. Pečemo od 15 do 20 minut.

Želimo vam dober tek.

Recepti – ostanki hrane 
dobijo novo priložnost

Ostanki kruha
Paradižnikove bruskete
Hiter recept, kako porabiti 
star kruh in ga obogatiti 
na italijanski način.

Opis priprave:
Pečico segrejemo na 200°C. Paradižnike 
razporedimo na pekač, jih polijemo z 
balzamičnim kisom in oljem, dodamo začimbe 
in pečemo 20 minut, da se zmehčajo. Kruh 
premažemo z oljem in ga razporedimo na 
pladenj ter postavimo za 10 minut v ogreto 
pečico. Popečemo slanino, zmešamo s 
paradižniki in razporedimo po kruhu. Jajca 
spečemo in jih skupaj s peteršiljem položimo 
na obložene kruhke.

Sestavine (za 4 osebe):
• 500 g češnjevih paradižnikov

• 2 jedilni žlici olja

• 1 jedilna žlica balzamičnega kisa

• Narezane rezine starega kruha

• 300 g slanine

• 4 jajca

• 2 jedilni žlici sesekljanega peteršilja

Čas priprave s pečenjem: 30 minut
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Okolju najbolj 
prijazno naselje 
v letu 2017 je 
Krška vas
V Komunali Brežice d. o. o. smo že tretje leto 
zapored pripravili izbor za Okolju najbolj 
prijazno naselje. 

S tem izborom želimo spodbujati ločeno 
zbiranje odpadkov, saj je med našimi 
dolgoročnimi cilji tudi ta, da postanemo 
komunala, ki na državnem nivoju zbere največ 
ločenega odpada. Tako bomo poskrbeli, da 
se na deponije odlaga čim manj odpadkov in 
posledično se bodo nižali stroški položnic. 
Ta cilj lahko dosežemo samo s pomočjo vas, 
naših uporabnikov. 

Naši zaposleni so med letom spremljali 
vsebino prevzetih odpadkov po posameznih 
naseljih, opazovali, katero naselje zbere 
ločeno največ odpadkov in konec oktobra 
izglasovali, da je letošnje leto okolju najbolj 
prijazno naselje Krška vas. Čestitamo 
vsem krajanom za njihov trud in ločevanje 
odpadkov. Naj bo ta naziv spodbuda za 
aktivno ločevanje odpadkov tudi v bodoče.

O Krški vasi
Najstarejši sledovi, ki kažejo na naselitev 
človeka na območju Krške vasi, sodijo že v 
konec mlajše kamene ter začetek kovinskih 
obdobij. Gre za ostanke keramičnega posodja 
ter drobno kamnito orodje, najdeno ob Krki na 
skrajnem jugozahodnem delu vasi.

Že starinoslovec Pečnik konec 19. stoletja 
piše o številnih prazgodovinskih ter rimskih 
grobovih, odkritih v okolici vasi, omenja pa 
tudi rimski most čez Krko, katerega ostanki 
naj bi bili v tistem času še vidni. Podatki ne 
presenečajo, saj je v neposredni bližini znana 
prazgodovinska ter poznoantična naselbina 
na Gradišču pri Velikih Malencah. Sem naj 
bi se namreč, v nemirnem času po zatonu 
antike, zatekli prebivalci rimskega mesta 
Neviodunum (Drnovo pri Krškem) in Krška vas 
leži ravno na poti med obema krajema.

Naselje na tem mestu se omenja v 
kostanjeviškem urbarju iz 14. stoletja, in sicer 
pod imenom ''czu dem Werdelin'' (Na otoku), 
glede na lego med rekama Savo in Krko.

Okoli leta 1500 je na gričku zahodno od tega 
zgrajena gotska cerkev sv. Mohorja  
in Fortunata.

Vasi se ne ognejo niti Turki, ki v 15. stoletju 
intenzivno ropajo po naših krajih, v 16. 
stoletju pa čutijo prebivalci tudi posledice 
kmečkih uporov, v katerih je požgano bližnje 
mesto Brežice.

Na vojaškem zemljevidu iz 18. stoletja, kjer 
je poimenovana Munkendorf, je upodobljena 
kot manjše gručasto naselje, ležeče desno od 
ceste, ki vodi proti Cerkljam ob Krki.

Po veliki povodnji 25. januarja 1781, ko Sava 
spremeni svoj tok in odnese večji del bližnje 
vasi Zasavje, se v Krško vas priseli večina 
prebivalcev uničene vasi.

Že pred drugo svetovno vojno je v Krški vasi 
več obrtnikov, gostiln in trgovina, pa tudi trije 
mlini. Leta 1941, ko je ponovno preimenovana 
v Munkendorf, Nemci izselijo 82 družin, sem 
pa namestijo Kočevarje. Po vojni je sredi 

S podelitve priznanja v Krški vasi: Darko Ferlan Aleksander 
Zupančič - Komunala Brežice d.o.o., Stanislav Ilc - Turistično 
društvo Krška vas in Stanislav Budič -Krajevna skupnost 
Krška vas. 
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vasi postavljen spomenik padlim borcem ter 
žrtvam fašističnega nasilja iz vasi in okolice.

Eden prvih objektov v Krški vasi je bila 
Gostilna Koželj, današnja Ajstrova hiša pri 
spomeniku. Kasneje so na levem bregu Krke 
zgrajeni trije mlini, Starčičev, Žokaljev in 
Dvornikov, ki je bil tudi največji, saj je imel kar 
pet velikih koles in mlinskih kamnov.

Leta 1976 je bil zgrajen novi most, stari 
leseni most, ki je dolga leta vodil preko Krke 
naravnost proti stari gostilni Prah, ki stoji še 
danes, pa je bil porušen.

Turistično društvo 
Krška vas
Turistično društvo Krška vas je bilo 
ustanovljeno leta 1964, v času, ko je k njim 
prihajalo veliko turistov, predvsem iz Zagreba, 
da so se kopali v čudoviti Krki. V tistem času 
so pobirali parkirnino in skrbeli za urejenost 
kopališč. Danes TD še vedno skrbi za 
urejenost kraja, predvsem krajevnega jedra, 
kamor spada tudi turistični kozolec, kopališča 
»Zajla« ob koncu vasi proti Borštu ter otoka 
nad mostom. Organizirajo postavitev majnika 
ter prvomajski pohod po Tončkini poti na 

Šentvid, v tem času pa se že pripravljajo na 
novoletno okrasitev kraja.

V začetku meseca novembra 2016 so po 
vasi postavili pet novih košev za smeti. 
Organizirali pa so tudi že kar nekaj delovnih 
akcij, postavili tri nove klopi, kraj lepo uredili, 
poskrbeli pa so tudi za pomol na  
kopališču "Zajla". 

Danes ima Krška vas okoli 500 prebivalcev in 
150 hiš. Je med lepšimi kraji v občini Brežice, 
za kar redno dobivajo priznanja. Tako so letos 
za urejenost krajevnega jedra zasedli drugo 
mesto v sklopu akcije »Moja dežela lepa in 
gostoljubna«.

foto: Franc Šavrič

Imate doma večje količine  
oblačil in tekstilnih izdelkov,  
ki jih več ne potrebujete? 
Lahko se naročite na hišni odvoz tekstila.

Prijave sprejemamo na 031 602 604  
(Barbara Fumić) ali na elektronskem 
naslovu info@komunala-brezice.si.
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Odpadno jedilno olje je odpadek, za katerega 
praviloma ne pomislimo, da bi lahko bil 
škodljiv za naravo. Zaradi tega ga večina 
gospodinjstev ne odlaga pravilno in tako ne 
poskrbi, da se ta odpadek ponovno uporabi 
kot ekološko gorivo.

Ali ste vedeli, da:
• lahko 1 kapljica odpadnega olja onesnaži 

kar 1.000 litrov vode? Na površju vode 
namreč tvori tanko nepropustno plast, ki 
onemogoča kroženje kisika. 

• se lahko odpadno jedilno olje predela 
v biodizel? Iz enega litra olja nastane 
90 % biodizla, ekološkega goriva, ki ne 
onesnažuje okolja, ostalo pa je glicerin, ki 
se uporablja v farmacevtski industriji.

• je odpadno jedilno olje kuhinjski odpadek, 
ki se uvršča med nevarne odpadke? 
Potrebno ga je ločevati in shranjevati ter 
oddajati posebej.

• je odpadno jedilno olje prepovedano 
mešati z drugimi odpadki, zlivati v 
kanalizacijo, površinske vode, greznice, 
ali kuriti v pečeh? Za vsako nepravilno 
ravnanje z odpadnimi jedilnimi olji so 
predvidene visoke kazni. 

• se ostalih odpadnih olj (odpadno 
hidravlično olje, motorno, strojno in drugo 
mazalno olje, olje ali tekočina za toplotno 
izolacijo ali prenos toplote ter odpadno 
ladijsko olje) ne sme mešati z odpadnim 
jedilnim oljem?

NEPRAVILNO: Olje zlijemo v kuhinjsko 
korito, straniščno školjko ali med bio 
odpad. Takšen način povzroči razvoj 
škodljivcev na kanalizacijskem omrežju, 
sistem se lahko zamaši ali privede 
do onesnaženja površinskih voda in 
podtalnice. Olje, ki konča v okolju (v 
tleh ali v vodi), predstavlja zelo visoko 
organsko onesnaženje in zaradi vpliva 
na mikroorganizme negativno vpliva na 
delovanje čistilnih naprav.

Za čisto okolje 
vozim na 
jedilno olje

Kako ravnati z odpadnim 
jedilnim oljem?

PRAVILNO: Olje shranjujemo v plastenki 
ali v steklenem kozarcu. Polno posodo 
oddamo na Zbirno reciklažnem centru 
Boršt. Vsako leto sta organizirani dve 
akciji zbiranja nevarnih odpadkov v mestu 
Brežice, kjer ločeno zbiramo odpadno 
jedilno olje. Oddaja odpadnega olja je za 
gospodinjstva brezplačna.
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Ne glede na to kakšne učinkovine vsebujejo 
zdravila, ko jih ne potrebujemo več, postanejo 
nevaren odpadek. Zato jih moramo oddati 
ločeno, saj kljub pretečenemu roku uporabe 
še vedno vsebujejo snovi, ki lahko negativno 
vplivajo na okolje, posledično pa tudi na 
zdravje ljudi, če jih ne odložimo pravilno. 

Kaj vse spada med 
odpadna zdravila?

Med odpadna zdravila spadajo:

•  zdravila v trdem stanju (tablete, kapsule in 
svečke) skupaj z neposrednim ovojem, ki 
jih ščiti, 

• praški in tekoča zdravila v originalni, 
neposredni embalaži (plastična ali 
steklena steklenička).

Vedno oddajamo zdravilo skupaj z originalno, 
neposredno embalažo, ki mora biti dobro 
zaprta oziroma ohranjena in nepoškodovana. 
Zunanjo embalažo (kartonske škatlice) in 
navodila odstranimo in posebej oddamo v 
zabojnike za papir.

Česa ne smemo dajati 
med odpadna zdravila?

Med odpadna zdravila ne spadajo:

•  drugi odpadni izdelki, čeprav so po videzu 
podobni zdravilom in jih je mogoče kupiti 
v lekarnah ali specializiranih prodajalnah, 
vendar ne vsebujejo zdravilnih učinkovin 
(prehranska dopolnila, kozmetični 
proizvodi itd.), 

•  citološka in citostatična zdravila, 

•  aktivna cepiva, 

•  kemikalije, zdravstveno tehnični 
pripomočki in 

•  injekcijske igle ter drugi ostri predmeti.

Kam lahko oddamo odpadna zdravila?

Odpadna zdravila lahko oddate v lekarnah 
in specializiranih prodajalnah, ki imajo za 
to na vidnem mestu nameščene plastične 
zbiralnike. Oddate pa jih lahko tudi med 
rednimi akcijami zbiranja nevarnih odpadkov 
v vašem kraju ali v bližnjih zbirnih centrih 
izvajalcev javne službe.

Zbrana zdravila nato zbiralci varno prepeljejo 
v specializirane sežigalnice in jih tam ob 
visoki temperaturi nadzorovano sežgejo, da 
ne onesnažijo okolja. V sežigalnici končajo 
vsa zdravila, tudi tista, ki so popolnoma 
neuporabljena in jim rok uporabe še ni 
potekel. Čeprav so morda še uporabna, jih v 
lekarnah, ko jim jih vrnemo, ne morejo več 
prodati. 

Kaj pa storimo s pripomočki, namenjenimi 
preventivi ali zdravljenju?

Čeprav so tehnični zdravstveni pripomočki 
(merilniki krvnega tlaka, inhalatorji, 
elektronski merilniki krvnega sladkorja, 
električni glavniki za odstranjevanje uši itd.) 
namenjeni zdravstveni preventivi, po izteku 
življenjske dobe ne spadajo med odpadke iz 
zdravstva, ampak med odpadno električno in 
elektronsko opremo, saj delujejo na baterije 
oziroma na elektriko. 

Oddate jih lahko na prodajnih mestih, kjer 
ste jih kupili, v specializiranih prodajalnah 
električnih naprav ob nakupu nove, podobne 
naprave ali pa, podobno kot odpadna zdravila, 
v posebne zabojnike za zbiranje odpadne 
elektronike in elektronske opreme v Zbirnem 
centru Boršt. Oddate jih lahko tudi med 
letnimi akcijami zbiranja nevarnih odpadkov, 
ki jih izvajamo v mestu Brežice.

Kam z odpadnimi 
zdravili in 
tehničnimi 
zdravstvenimi 
pripomočki?
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Če smo zeleno 
srce Evrope, 
širimo naše 
zeleno vedenje 
po žilah sveta …
Globalni trend v turizmu je trajnostna 
naravnanost. To pomeni, da obisk turistov 
za destinacijo pomeni pozitivne učinke na 
okolje, družbo in gospodarstvo.  Pomemben 
faktor je tudi podnebje.  

Trajnost je torej odgovor na vprašanje, kako 
se znebiti množičnega turizma in njegovih 
posledic. Najprej se moramo torej zavedati, 
če želimo, da se turisti, ki prihajajo k nam, 
vedejo odgovorno, da mora biti postavljen 
zgled, kar pomeni, da se moramo najprej 
sami vesti družbeno odgovorno in okolju 
prijazno. V slovenskem turizmu smo mojstri 
tako imenovanega trajnostnega razvoja. 
Strategija slovenskega turizma namreč teži 
k temu, da turiste na podlagi izkušnje, ki jo 
dobijo na destinaciji, usmeri k trajnostnem 
načinu življenja. To pa najbolje doseže z 
najvidnejšim stebrom trajnosti, odgovornosti 
do okolja. Turistom najlažje pokažemo, da 
nas skrbi za prihodnje rodove tako, da pri 
nas vidijo čisto in urejeno okolje. Dejstvo 
je, da večina obiskovalcev v Slovenijo in 
Brežice pride ravno zaradi naše lepe narave, 
vendar pa vsi tisti, ki pridejo obiskat naša 
mesta, vidijo enak rezultat naše skrbi za 
okolje. Pa ne gre le za urejene parke, čiste 
ulice. Smo ena redkih držav v svetu, kjer 
lahko pijemo vodo praktično iz vsake pipe, 
zato se zavedamo, kako zelo dragocena 
je pravzaprav voda. Vse večji trend pa je 
steklenica za vodo namesto plastenk, ki ne 
le da vplivajo na kakovost vode, temveč tudi 
ustvarjajo odpad. Kar se tiče prehranske 
industrije, se vse bolj naslanjamo  na domače, 

slovensko pridelano hrano, kar je pozitivno 
s strani logistike in hrana je veliko manj 
obdelana s pesticidi. Zaradi zagotavljanja 
svežine izdelkov, ti niso pakirani v plastično 
embalažo, ki prav tako predstavlja smeti. 
Vidite, kaj bi rada povedala? Dobri turisti smo 
ljudje, ki vemo, da smeti, če ni koša v bližini, 
pospravimo v žep ali nahrbtnik. Vemo tudi, 
da je voda, ki bi lahko tekla med umivanjem 
zob, pitna in je zato preveč dragocena, da bi 
jo spuščali v odtok. Za isto ceno raje kupimo 
30 dag malin na tržnici, za katere vemo, da 
jih je branjevka pridelala sama, kot pa 1 kg 
pakiranih zamrznjenih malin, ki bi jih tako ali 
tako pozabili porabiti pred iztekom roka in 
bi jih zavrgli skupaj z embalažo. Mislim, da v 
Brežicah  veliko ljudi tako živi in da turisti to 
opazijo. Zato, kadar hodite v svet, ne pozabite, 
česar ste se naučili doma, na koncu koncev 
smo lahko ponosni na to, kar imamo pokazati, 
zato kažimo naš odnos po vsem svetu. Če 
smo zeleno srce Evrope, širimo naše zeleno 
vedenje po žilah sveta. Vsi od najmlajšega do 
najstarejšega.

Jerneja Smole,  
Fakulteta za turizem v Brežicah

foto: Franc Šavrič



AKTUAlNO

Kako si lahko 
pomagamo z živili, 
ki jih imamo v 
domači shrambi?
Če smo še pred kratkim brali o poletnih 
super živilih, pa imamo sedaj za vas preprost 
nasvet, kako boste v hladnejših mesecih ostali 
krepki in se izognili klasičnemu prehladu in 
še nasvet, ki vam bo pomagal pri tegobi, ki ji 
pravimo kolcanje.

Sladkor prežene kolcanje
Kristali sladkorja vam lahko pomagajo 
ustaviti kolcanje, saj vas prisilijo, da težje 
pogoltnete kot običajno in tako ponastavite 
svojo membrano.

Čebula za imunski sistem
Čebula vsebuje velike količine vitamina C, ki 
krepi naš imunski sistem. In kako nam lahko 
čebula pomaga? Pripravimo čebulni sirup, ki 
je zelo učinkovit pri lajšanju kašlja, lajša pa 
tudi težave pri bolečem grlu. Čebulni sirup ni 
primeren samo za odrasle, ampak tudi za otroke.

Priprava: Za čebulni sirup boste najprej 
potrebovali čebulo, ki jo narežete na manjše 
koščke, s katerimi prekrijete dno kozarca, 
nato čebulo prekrijete z enako plastjo 
sladkorja (lahko uporabite tudi med). 
Nalagajte po plasteh, dokler ni kozarec poln. 
Pokrijte in počakajte do naslednjega jutra, 
precedite in sirup lahko začnete uporabljati.
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Maja Tomič,  
OŠ Brežice

Ohranimo živo  
našo Zemljo

Smeti vedno odvrzi v pravi koš,
tako za čisto okolje poskrbel boš.

Na pipi po uporabi zapiraj vodo,
pomagaj ohraniti živo našo Zemljo.

Hrano na krožniku vso pojej,
otroci so lačni na svetu, naprej povej.

Plastičnih vrečk nikar ne kupuj,
z vrečko iz blaga v trgovino potuj!

Sestavila: Andreja Novak

Za naravni izgled 
prazničnega doma
Potrebujemo:
•  sprehod,

•  nekaj vejic, ki jih naberemo spotoma,

•  vrvico,

•  klešče in škarje,

•  vroče lepilo in 

•  še nekaj okraskov, npr.: vejice smreke, 
storže, gumbke …



Komunalko, ne jezi se!

V hladnih dneh se prav prileže upočasniti tempo in uživati v radostih z družino, sosedi in prijatelji. Igro in pravila 
zagotovo že poznate, le figurice si naredite po želji. Lahko uporabite zamaške plastenk ali tetrapakov in jih pobarvate v 
poljubne barve, z otroki jih lahko ustvarite iz fimo mase. Zagotovo pa imate doma že kakšne figurice in uporabite te, da 
ne bodo romale v smeti. Igra se naj prične.

Družabna igra





T R Š I N A R

Krška cesta 4b, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI
tel.: 07/30 81 448, fax 07/30 81 457, gsm: 041 651 435
www.krovstvo-trsinar.si.  kt.trsinar@siol.net

MESARIJA KROŠELJ

BIZELJSKA CESTA 5, 8250 BREŽICE

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

www.mesarija-kroselj.si

mesarija.kroselj@siol.net

Identiteta.
Snujemo vašo podobo in iz 
vas ustvarjamo blagovno 
znamko za brilijanten 
nastop na tujih tržiščih.

Ustvarjamo blagovne znamke prihodnosti.
domdesign.si

Oblikovanje.
Oblikujemo dovršene 
tiskovine in marketinške 
oglase ter skrbimo za 
vašo vidnost vsak dan.

Splet.
Ustvarjamo vrhunska 
spletna prodajna mesta z 
uporabo najmodernejših 
tehnologij.

IT rešitve.
Avtomatiziramo in 
digitaliziramo vaše 
podjetje ter povečujemo 
vašo poslovno uspešnost.

Naročila in več informacij 
barbara.fumic@komunala-brezice.si ali 031 602 604. 

Preurejate dom ali delate 
čistko na podstrešju?
Vsako gospodinjstvo lahko enkrat letno naroči 
zabojnik za odvoz kosovnega materiala.

Domdesign, d. o. o.
PE Kolodvorska 7 a, 8270 Krško studio@domdesign.si

040 842 313 foto: Amir Tokić (Čatež ob Savi)



foto: Franc Šavrič

naj iskrivost pisanih 
decembrskih luči

polepša drobne trenutke 
v mozaiku časa,

naj čarobnost zimskega 
ivja na drevju

zasenči črne misli,
naj vas toplina in iskrenost 

osrečujeta vse leto.

Spoštovani občanke in občani 
občine Brežice,

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!

Naj bo leto 2018 
srečno, polno zdravja  

in uspehov ter 
izpolnjenih  
načrtov!

facebook.com/komunala.brezice


