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Spoštovani uporabniki komunalnih 
storitev Komunale Trebnje!
V letu 2022 Komunala Trebnje praznuje 60 let delovanja, ves čas svojega 
obstoja pa ohranja svojo temeljno poslanstvo izvajanja gospodarskih javnih 
služb varstva okolja v korist svojih uporabnikov.

Kljub negotovim razmeram v letu 2022, ki so posledica dogajanja v svetu, smo 
uresničili vse zastavljene cilje, verjamem pa, da tudi pričakovanja naših lastnic 
ter predvsem večine vas, uporabnikov naših storitev. Dejavnosti smo izvajali 
brez prekinitev in s tem zagotavljali nemoteno delovanje kritične infrastrukture. 
Zaradi pomanjkanja padavin v poletnih mesecih je bila na največji preizkušnji 
naša dejavnost oskrbe s pitno vodo. Pokazala se je naša odvisnost od naravnih 
virov, zato moramo še bolj skrbeti za smotrno porabo pitne vode, saj je to naša 
osnovna dobrina, ki nam omogoča življenje.

Poslovanje podjetja je pozitivno, kar zagotavlja njegov nadaljnji razvoj. Največjo 
rast prihodkov beležimo na tržnih dejavnostih. To nam omogoča, da se cene 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, kljub nekaterim velikim, 
neizogibnim dodatnim stroškom v zadnjem obdobju niso bistveno spremenile. 
V prihodnjem letu nas zaradi velikih dvigov cen električne energije čakajo tudi 
večji dvigi cen komunalnih storitev, predvsem na področju oskrbe s pitno vodo 
in na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Za dobro poslovanje podjetja je ključen doprinos zaposlenih v podjetju, ki 
svoje delo sprejemajo kot poslanstvo in ga izvajajo s predanostjo ter največjo 
odgovornostjo. Moji sodelavci so tisti, ki jim gre zahvala, da smo poslovno leto 
zaključili uspešno.

Tudi v letošnjem glasilu smo vam pripravili veliko uporabnih informacij s 
posameznih področij našega delovanja in koristnih nasvetov, ki pripomorejo k 
odgovorni rabi naših skupnih dobrin in storitev. 

Franci Starbek, direktor
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60 let Komunale Trebnje
Bojana Rebolj

Letos mineva 60 let od ustanovitve Komunale Trebnje. Ob tej priložnosti smo v 
mesecu juniju na Zbirnem centru Globoko pripravili priložnostno prireditev, na 
kateri smo prejeli tudi posebno priznanje Zbornice komunalnega gospodarstva 
in svojemu namenu simbolno predali novo nadstrešnico.

Javno podjetje Komunala Trebnje je bilo sicer ustanovljeno leta 1962. V tem 
času je podjetje spreminjalo organizacijsko obliko in število zaposlenih, ves 
čas pa ohranjalo svojo temeljno poslanstvo, to je izvajanje gospodarskih javnih 
služb varstva okolja v korist svojih uporabnikov.   

Komunala Trebnje d.o.o. je danes javno podjetje v stoodstotni lasti občin 
Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert. V zadnjih letih smo med 
najhitreje rastočimi podjetji v regiji. V tem času smo prihodke z dveh milijonov v 
letu 2012 dvignili na dobrih sedem milijonov evrov v letu 2021. Uvajali smo nove 
dejavnosti in povečevali obseg obstoječih. V letu 2019 smo se preselili v nov 
poslovno-logistični center, ki je prijazen do zaposlenih in uporabnikov. Razvoj 
in obletnica sta botrovali, da smo iz rok predsednika Komunalne zbornice 
Slovenije v okviru prireditve prejeli posebno priznanje za podjetniške dosežke.

Ključno vlogo pri uspešnosti podjetja imajo njegovi zaposleni, ki srčno opravljajo 
svoje delo, in tvorijo podjetje, ki je odgovorno do občanov in okolja. 

Praznovanje smo sicer v Komunali Trebnje začeli oktobra lani s predstavitvijo 
avtorske slikanice in pobarvanke o Bibi, ki je pikapolonico Polonco naučila 
ločevati odpadke. 
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Prenovljena spletna stran 
Bojana Rebolj

V okvir aktivnosti, ki smo jih vodili ob praznovanju 60 letnice, sodi tudi 
celovita prenova spletne strani. 

Hitre spremembe v družbi v zadnjih desetih letih, ki izrazito temeljijo 
na razvoju digitalnih tehnologij, spreminjajo tudi miselnost in delovanje 
končnega uporabnika, tudi uporabnika komunalnih storitev.  Epidemija je ta 
razvoj in potrebo po »on-line« delovanju še pospešila.   

Današnji uporabnik spletne strani terja bodisi takojšnjo informacijo o 
podjetju, takojšnjo informacijo o novostih in aktualnih novicah ali možnost 
naročanja storitev ter pregledovanja in urejanja svojega e-portala iz 
»domačega naslonjača«.

Zgoraj našteto je predstavljalo izhodišče za prenovo oziroma nadgradnjo 
spletne strani podjetja.  

V samo celostno grafično podobo s prenovo spletne strani nismo posegali, 
ker ste jo uporabniki vzeli za svojo. Ta del prenove zajema zgolj osvežitev, 
kar pomeni, da smo spletno stran vizualno posodobili in sledili modernim 
oblikovalskim rešitvam. Osnovno vodilo je bilo zadovoljiti uporabnikovo 
pričakovanje, da pridobi informacijo o podjetju in novostih oziroma aktualnih 
novicah takoj, to pomeni brez nepotrebnega »klikanja« po spletni strani 
med številnimi zavihki in podzavihki.

Hkrati s prenovo spletne strani podjetja je bil aktiviran tudi prenovljen 
spletni portal oziroma e-portal z osnovnim izhodiščem, da lahko uporabnik 
kadarkoli pridobi oziroma vpogleda v podatke o njegovem odjemnem 
mestu in opravi storitve hitro in učinkovito kar iz svoje pisarne.

Vabljeni na spletni naslov www.komunala-trebnje.si. 

Dežurne telefonske številke:

• Ceste 031 609 557

• DOLB 041 379 854

• Kanalizacija 041 628 502

• Pogrebne storitve 041 399 707

• Vodovod 031 626 360
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ePORTAL
Suzana Gorc

Vse uporabnike obveščamo, da je na voljo prenovljen ePortal, do katerega 
lahko dostopate preko naše spletne strani. Pred prvo prijavo je potrebno 
opraviti registracijo za nove uporabnike. Za prijavo potrebujete uporabniško 
ime in geslo. Uporabniško ime je šifra plačnika računa, ki jo najdete izpisano 
na prejetem računu, geslo pa določite sami ob registraciji. V primeru težav pri 
prijavi se lahko obrnete na nas po elektronski pošti info@komunala-trebnje.si, z 
veseljem vam bomo pomagali. 

Na ePortalu lahko pregledujete vaša odjemna mesta in za ta odjemna mesta 
zaračunane storitve. Prikazani so ceniki naših storitev, vaši računi, plačila in 
podobno. Preko ePortala se lahko prijavite na eračun ali vzpostavite plačila 
preko direktne bremenitve oziroma »trajnika«. Ena izmed najbolj uporabnih 
funkcionalnosti, ki jih ponuja ePortal, je možnost oddaje stanja vodomera in 
spremljanje vaše porabe. V primeru povečane porabe zaradi izliva se napaka 
lahko hitreje odkrije in odpravi ter tako prepreči povečanje stroškov.

V primeru dodatnih vprašanj nam lahko pošljete sporočilo, na katerega vam 
bomo poskušali v najkrajšem možnem času ustrezno odgovoriti. 

Dežurne telefonske številke:
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E- RAČUN

VLOGA ZA IZDAJO E-RAČUNA
(in hkrati odjava papirnega računa)

Izdajatelj e-računa: Komunala Trebnje d.o.o., Metelkova ulica 30, 8210 Trebnje

Izpolni vlagatelj (*obvezen podatek)

*Šifra partnerja – plačnika storitev:

*Ime in priimek oz. naziv:

*Naslov oz. sedež:

*Poštna številka in kraj:

*Davčna številka:

S podpisom te vloge soglašam, da mi izdajatelj e-računa posreduje
e-račun (izberite eno možnost):

v poštni nabiralnik na elektronski
naslov (e-mail):

v predal za e-račune v spletni banki
(IBAN št. transakcijskega računa):

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji za poslovanje z 
e-računom in soglašam, da mi izdajatelj e-računa pošilja račune za moje obveznosti, ki 
nastajajo iz naslova dobave blaga in storitev, samo v elektronski obliki na elektronsko 
banko oziroma elektronski naslov, naveden v tej vlogi. S podpisom te vloge jamčim za 
resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov, pooblaščam izdajatelja e-računa, 
da s to vlogo posredovane osebne podatke uporablja samo za namen določen 
s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom in se zavezujem, da bom izdajatelja 
e-računa redno obveščal o vseh spremembah podatkov, navedenih v vlogi.

Kraj in datum podpisa vloge: Podpis prejemnika e-računa:
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Oprostitev plačila okoljske dajatve ter 
prevzema in odvoza vsebin greznic 
in malih čistilnih naprav za kmete
Suzana Judež

Kmetje so lahko oproščeni plačila praznjenja greznic in malih čistilnih naprav 
pod pogojem, da se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo reje živali, kjer dejansko 
nastajata gnojevka in gnojnica, in pod pogojem, da se blato pred uporabo 
skladišči najmanj šest mesecev skupaj z gnojevko oziroma gnojnico. Plačilo 
pregleda male čistilne naprave se zaračuna skladno s cenikom.

Nepretočna greznica je nepropusten zbiralnik za komunalno odpadno vodo, 
v katerem se voda zadrži in ne izteka v okolje. Uporabnika uvrstimo v seznam 
uporabnikov oziroma lastnikov nepretočnih greznic na podlagi naslednjih 
dokazil:

• da je nepretočna greznica zgrajena po gradbenih predpisih v skladu z 
izdanim soglasjem in da obstaja uradno dokazilo o vodotesnosti greznice,

• da je minimalna prostornina nepretočne greznice 6 m3 ali najmanj 3 m3 po 
osebi,

• da so v greznico speljane samo komunalne odpadne vode iz gospodinjstva.

Oprostitev plačila okoljske 
dajatve odpadnih voda 

zaradi porabe v kmetijstvu

Oprostitev prevzema in 
odvoza vsebin greznic in 

MKČN

Odpadna voda se zbira v 
nepretočni greznici.

DA DA

Odpadna voda se zbira v 
pretočni greznici oziroma 
se komunalna odpadna 
voda iz stanovanjskega 
objekta odvaja neposredno 
v gnojno jamo.

Plačilo dajatve na osebo 
2,20 EUR oziroma 50m3 na 
leto na osebo

DA

Odpadna voda se zbira v 
mali čistilni napravi.

Plačilo dajatve na osebo 
0,22 EUR oziroma 50m3 na 
leto na osebo

DA,  plača pa se strošek 
pregleda MKČN po ceniku

Objekt je priključen na 
kanalizacijo.

Plačilo dajatve na osebo 
0,22 EUR oziroma 50m3 na 
leto na osebo

Plačilo odvajanja in 
čiščenja na osebo po 
ceniku

Oprostitve se uveljavlja z obrazcem »Vloga za oprostitev plačila okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode 
nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in praznjenje greznice ali 
MKČN«, ki je objavljen na spletni strani www.komunala-trebnje.si. Vlogo je 
potrebno obnoviti po treh letih.
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Polnjenje bazenov
Suzana Gorc

V poletnem času, ko so temperature visoke, ima vedno več gospodinjstev na 
domačem dvorišču postavljene bazene različnih dimenzij.

Polnjenje bazenov je dovoljeno izključno preko internega vodovodnega 
sistema. Dostave z gasilskimi cisternami za ta namen niso dovoljene. Prav tako 
ni dovoljeno polnjenje bazenov iz hidrantov. Hidranti na javnem vodovodnem 
omrežju so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti v vsakem 
trenutku dostopni in v brezhibnem stanju. Nepooblaščen poseg v hidrantno 
omrežje ali nenadzorovan odvzem pitne vode iz omrežja lahko povzroči izpad 
dobave pitne vode, motnost pitne vode, spremembe v pritisku, večje izlive in 
podobno.

V primeru polnjenja bazenov preko hišnega priključka vam svetujemo, da nam 
sporočite stanje vodomera takoj po polnjenju bazena, da se ta količina vode 
upošteva že pri naslednjem računu. Obenem evidentiramo, da je povečana 
poraba posledica polnjenja bazena in vam zaradi tega ne povečujemo 
akontacije.

Kadar je zaradi sušnega obdobja v veljavi omejitev porabe pitne vode, se 
polnjenja bazenov ne sme izvajati.

Voda iz bazenov je opredeljena kot komunalna voda, s katero je potrebno 
ravnati skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 80/12, 98/15), kar pomeni, da jo je potrebno ustrezno odstraniti in očistiti in 
tudi plačati okoljsko dajatev.
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Načini obveščanja v letu 2023
Marko Povše

Skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 
26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) vas obveščamo o načinih ter rokih 
obveščanja o motnjah pri oskrbi s pitno vodo ali morebitnih poslabšanjih 
kakovosti pitne vode.

Zasebni vodovodni  
sistemi

Javni vodovodni 
sistemi

Vzrok za
obveščanje

Čas obveščanja Načini obveščanja

Prepoved ali 
omejitev uporabe 
pitne vode

V dveh urah

  center za 
obveščanje NM

  naša spletna 
stran
   občinske spletne 
strani

  radio Krka, Sraka
  preko e-pošte

    (šole, vrtci, DSO)

   center za 
obveščanje NM

  naša spletna 
stran
   občinske spletne 
strani

Odprava vzrokov 
neskladnosti

V enem dnevu

Dovoljena 
odstopanja od 
predpisanih mej

V sedmih dneh

Načrtovana 
vzdrževalna dela

Vsaj en dan pred 
posegom

Prekinitev zaradi 
okvar 

Dnevno

Neskladnost 
na hišnem 
vodovodnem 
omrežju

V sedmih dneh osebno osebno

Letno poročilo o 
kakovosti vode

Do 31.03. za 
preteklo leto

  naša spletna 
stran in sedež 
podjetja

  občinske spletne 
strani

   naša spletna 
stran
   občinske spletne 
strani
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Male komunalne čistilne naprave
Marko Povše

Male komunalne čistilne naprave (MKČN) niso več redkost, saj se za njih odloča 
čedalje več ljudi. Dobro je vedeti, da je potrebno pred nakupom MKČN pridobiti 
vodno soglasje za ponikanje očiščene vode v podtalje ali vodotoke, ki ga izda 
Direkcija Republike Slovenije za vode. Brez pozitivnega vodnega soglasja 
namreč očiščeno vodo ni dovoljeno ponikati v podtalje ali odvajati v vodotok. 
MKČN, ki je manjša od 50 populacijskih enot, je potrebno vpisati tudi v register 
pri izvajalcu javne službe. 

Z nakupom lastnik postane upravljalec MKČN, kar pomeni, da je dolžan 
spremljati njeno delovanje in skrbeti za redno vzdrževanje. V ta okvir nedvomno 
sodi redno spremljanje količine blata. Blato iz MKČN je potrebno po zakonodaji 
izčrpati najmanj enkrat na 3 leta, glede na obremenjenost oziroma zasičenost 
pa bolj pogosto. Upravljalec je dolžan skrbeti tudi za hrambo dokumentacije, 
vodenje evidence o vzdrževalnih delih ipd.
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Storitve na področju odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih vod
Janez Zaletel

Prevzem in obdelava blata iz obstoječih pretočnih greznic, nepretočnih greznic 
in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) je obvezna storitev občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode.  

Od leta 2021 sistematično praznjenje grezničnih vsebin iz greznic in malih 
komunalnih čistilnih napravah izvajamo v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno 
in Šentrupert.

V vseh treh občinah smo v letu 2021 izpraznili 1102 greznic oziroma malih 
komunalnih čistilnih napravah, do konca septembra 2022 pa še dodatnih 962.

Ob prostih kapacitetah opravljamo tudi tržno dejavnost čiščenja in črpanja 
greznic, lovilcev maščob, malih čistilnih naprav, fekalnih črpališč, kemijskih 
WC-jev, raznih bazenov, jam, ponikovalnic, peskolovov ipd. ter visokotlačno 
čiščenje odtočnih kanalov,  industrijske kanalizacije – črpanje usedlin, raznih 
cevi, kanalov, cevovodov, cestnih prepustov, podcestnih prebojev ipd.

Posebej bi radi izpostavili storitev čiščenja lovilcev maščob. Vse večje kuhinje 
(gostinski lokali, šole, vrtci ipd.) zahtevajo posebne maščobne lovilce oziroma 
separatorje kuhinjskih maščob, ki se uporabljajo za odstranjevanje kuhinjskih 
odplak v cevovodih. Le-te je potrebno za njihovo optimalno delovanje redno 
čistiti. V letošnjem letu smo storitev opravili za kar nekaj subjektov. Tako zbrane 
maščobe odvažamo na centralno čistilno napravo v Domžalah. 

Storitev lahko naročite ob delovnikih med 7. in 14. uro na telefonsko številko 07-
348-12-70. Za terminsko izvedbo se dogovorite ob naročilu, storitev pa se vam 
obračuna po veljavnem ceniku.
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Izgradnja sončne elektrarne na 
poslovno logističnem objektu 
Komunale Trebnje
Janez Zaletel

Zaradi  okoljske osveščenosti in stanja na evropskem trgu energentov smo 
se odločili, da bomo na strehi objekta na lokaciji Komunale Trebnje zgradili  
sončno elektrarno vršne moči 262,96 kWp, ki bo v veliki meri samooskrbno 
napajala to lokacijo z električno energijo, višek proizvedene energije pa bomo 
prodali na trgu najboljšemu ponudniku.

Z izvedbo investicij razvojno prehajamo na uporabo modernih in energetsko 
učinkovitih tehnologij, pri investiciji v sončno elektrarno pa si ustvarimo 
možnost, da z izrabo prostora na strehi objekta sami generiramo določen 
obseg električne energije iz obnovljivih virov energije - v tem primeru sonca. 

Razlogi za investiranje so predvsem znižanje stroškov poslovanja in povečanje 
uporabe obnovljivih virov energije ter energetska neodvisnost od svetovnega 
oziroma evropskega trga energentov, ki je zelo negotov. 

Z izvedbo javnega razpisa smo izbrali izvajalca za postavitev sončne elektrarne 
in pripravili vso potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis za pridobitev 
nepovratnih sredstev preko Ministrstva za infrastrukturo. Končna vrednost 
celotne investicije znaša 237.184,74 EUR. S sklepom ministrstva smo upravičeni 
do 45.861,44 EUR nepovratnih sredstev.

Letno pričakujemo, da bomo proizvedli 280,98 MWh. Ob cenah med 400 in 
500 EUR/MWh, ki se danes dosegajo na javnih razpisih za dobavo električne 
energije v prihodnje, se bo doba odplačila v elektrarno povrnila v  dveh oziroma 
treh letih. 

Z izvedbo investicije bomo pričeli konec tega leta. V začetku naslednjega leta 
pa pričakujemo, da bomo investicijo zaključili in se zgodaj spomladi priključili 
na omrežje.

Slika: Lokacija elektrarne
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Prevzemna mesta za zabojnike
Andreja Martinčič

V praksi se vse pogosteje srečujemo s težavami določanja prevzemnih 
mest za zabojnike, ki jih uporabniki pogosto zamenjujejo z zbirnimi mesti. 

Zbirno mesto je stalno mesto, namenjeno zbiranju komunalnih 
odpadkov. To je mesto, ki si ga uporabniki izberejo sami in je lahko pod 
nadstreškom, v drvarnici, v garaži oziroma na kateremkoli drugem mestu, 
ki ga namenijo stalni postavitvi zabojnikov.  

Prevzemno mesto pa je začasno mesto, namenjeno prevzemu 
komunalnih odpadkov. To je mesto, na katerem morajo biti zabojniki 
pripravljeni na dan prevzema oziroma odvoza odpadkov. Uporabnik 
mora zabojnike pred odvozom pripeljati iz zbirnega na prevzemno 
mesto in jih po odvozu, v najkrajšem možnem času, odpeljati nazaj. 
Prevzemno mesto je od roba prometne površine lahko oddaljeno največ 
5 metrov. Prevzemno mesto določi izvajalec javne službe skupaj z 
uporabnikom.

Zbirno in prevzemno mesto sta lahko tudi na isti lokaciji.

Prevzemno in zbirno mesto imata torej različen pomen, kar je dobro 
vedeti, da ne prihaja do nepotrebnih nesporazumov. Le tako bodo 
zabojniki zagotovo izpraznjeni, uporabniki zadovoljni, naše delo pa 
opravljeno kvalitetno in pravočasno. 
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KOMUNALA OD A DO Ž

Akontacija
Kadar nimamo podatka o zadnjem stanju vodomera, 
se poraba obračuna »akontativno«, to je na podlagi 
povprečne pretekle porabe na odjemnem mestu. 
Obračun po dejanski porabi je možen na podlagi 
mesečnega sporočanja stanja vodomera.

Biološki odpadki
Biološki odpadki so sadni in zelenjavni odpadki vseh vrst, 
jajčne lupine, kavne usedline in kavni filtri, kuhani ostanki 
hrane, pokvarjeni prehranski izdelki, odpadno vejevje in 
grmičevje, plevel, pokošena trava ipd.

Center ponovne uporabe
Na Zbirnem centru Globoko deluje trgovina z rabljenim 
blagom, katere osnovni namen je promocija ponovne 
uporabe predmetov, namesto da bi ti postali odpadek. 
Delovni čas je od torka do petka od 8.00 do 15.00 in v 
soboto od 8.00 do 12.00.

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

Črna odlagališča
Divja odlagališča so nezakonita odlagališča odpadkov 
v naravi, ki povzročajo škodo okolju in ljudem ter kazijo 
izgled okolice. 

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje
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DOLB 
Na sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso so 
priključeni javni objekti v samem centru mesta Trebnje in 
večstanovanjski objekti v neposredni bližini. 

Ekološki otoki 
Ekološki otok je urejen in opremljen prostor za ločeno 
zbiranje frakcij, ki jih neposredno od gospodinjstev ne 
odvažamo, to je stekla in papirja.

Folija silažnih bal 
Folija silažnih bal ni komunalni odpadek, zato ne sodi v 
zabojnik za odpadke. Zbira se na zbirnem centru proti 
plačilu.

Gume 
Izrabljene avtomobilske gume brezplačno prevzemamo 
samo od fizičnih oseb (iz gospodinjstva) v količinah do 
50kg. Oddaja je možna izključno na zbirnem centru.

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje
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Hidranti 
Hidranti so del javnega vodovodnega omrežja in so 
primarno namenjeni zagotavljanju požarne varnosti. 
Vsak drug nepooblaščen poseg v hidrantno omrežje ni 
dovoljen. 

Jedilna olja 
Odpadno jedilno olje predstavlja visoko organsko 
obremenjen odpadek, zato ga ni dovoljeno zlivati v 
pomivalna korita in WC školjke. Odpadno jedilno olje 
je potrebno ločeno zbirati v namenskih posodah in jih 
odpeljati v zbirni center.

Izvršilni postopek 
Izvršilni postopek je sodni postopek, ki je včasih potreben 
za izterjavo dolga.

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

Kosovni odpadki 
Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev se izvaja na 
klic v tajništvo podjetja in je enkrat letno brezplačen. 

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje
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Ločevanje odpadkov 
Ločevanje odpadkov pomeni razvrščanje odpadkov po 
posameznih frakcijah že na samem izvoru nastanka z 
namenom varovanja okolja. 

Male komunalne čistilne 
naprave 
Mala komunalna čistilna naprava je naprava manjših 
dimenzij (do 50 populacijskih enot) za čiščenje 
komunalne odpadne vode, ki nastane v stanovanjskih in 
drugih objektih.

Nevarni odpadki 
Nevarni odpadki so odpadki, ki vsebujejo eno ali več 
nevarnih snovi in jih zato ločimo od drugih odpadkov. 
Prevzem nevarnih odpadkov vršimo na terenu enkrat 
letno s premično zbiralnico. Kadarkoli med letom pa jih 
stranke lahko pripeljejo na zbirni center. 

Okoljska dajatev 
Okoljska dajatev je posebna postavka pri obračunu 
komunalnih storitev. Zavezanec za plačilo okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadne vode je uporabnik stavbe, v kateri nastaja 
komunalna odpadna voda.

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje
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Pranje zabojnikov 
Redno pranje zabojnikov za biološke odpadke pri 
uporabnikih izvajamo enkrat letno, praviloma v poletnem 
času. 

Reciklaža 
Reciklaža je postopek obnavljanja različnih surovin, ki 
vključuje njihovo zbiranje, sortiranje in predelavo v nove 
izdelke.

Sveče kot odpadek 
Odpadne nagrobne sveče je potrebno zbirati in oddajati 
ločeno, v posebej za ta namen postavljene zabojnike z 
rdečim pokrovom na pokopališčih.

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

Število oseb 
Število oseb v gospodinjstvu vpliva na določitev 
velikosti zabojnika in v nekaterih primerih na obračun 
storitev odvajanja in čiščenja ter okoljske dajatve, zato 
je pomembno, da nam ažurno sporočate podatke za 
obračun.

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje
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Termo jašek 
Vodomerni termo jašek je namenjen vgradnji vodomera 
zunaj objekta in s svojo konstrukcijo v zimskem času 
varuje vodomer pred zmrzaljo.

Urnik odvoza odpadkov 
Urnik odvoza odpadkov po posameznih conah uporabniki 
prejmejo enkrat letno, in sicer meseca decembra za 
prihodnje leto. 

Vodomer 
Vodomer ali števec je naprava za merjenje količine 
porabljene vode. 

Zbirni center 
Zbirni center Globoko deluje na naslovu Hudeje 40, 
Trebnje. Delovni čas je od ponedeljka do petka od 6. 
(oziroma) 7. ure do 18. ure, v soboto pa od 8. do 12. ure.  

Želimo vam lepe praznike 
in srečno novo leto. 

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje

KOMUBIBA otroška maskota Komunale Trebnje
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Urnik odvoza odpadkov 
v aplikaciji »Smetar«
Andreja Martinčič

V spletni trgovini Google Play je že nekaj let na voljo android aplikacija »Smetar«. 

Aplikacija je brezplačna in omogoča elektronski vpogled v urnike odvoza 
odpadkov. V nastavitvah uporabnik najprej izbere pristojno komunalo, nato pa 
še cono odvoza, za katerega potrebuje urnik odvoza odpadkov. 

Aplikacija omogoča nastavitev več odjemnih mest, nastavitev dneva in časa 
obveščanja, onemogočanje posameznih vrst odpadkov za odjemno mesto 
(npr. biološki odpadki, če jih nimate) ipd. 

Aplikacija je enostavna za uporabo, podatke o urnikih za naše območje pa 
administratorju aplikacije vsako leto sporoča Komunala Trebnje. 

Aplikacija »Smetar«

22
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Vloga geodeta 
v Komunali Trebnje
Jože Granda

V Komunali Trebnje sta na področju 
geodezije oziroma geoinformatike zaposlena 
dva delavca. Na območju občin Trebnje, 
Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert 
podjetje upravlja z več kot 400 kilometri 
javnega vodovoda ter okoli 100 kilometri 
javne kanalizacije, v centru mesta Trebnje 
pa upravlja tudi s toplovodnih omrežjem. 
Pomembno je, da se vsa na novo zgrajena in 
prenovljena infrastruktura ažurno geodetsko 
snema, saj lahko le na ta način vodimo dober 
kataster, ki je osnova za dobro odločanje v 
prostoru. 

Prvo ključno področje geodetske službe je vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje 
katastra GJI, ki je v upravljanju Komunale Trebnje. Drugo ključno področje pa 
je izvajanje geodetskih storitev pri izvajanju nizkih gradenj. V okviru geodetske 
službe se vodi tudi postopke izdajanja projektnih pogojev, mnenj in soglasij pri 
pridobitvi gradbenih dovoljenj ter izdeluje vse vrste analiz in statističnih poročil 
za državo, občine in ostale naročnike.

Podatki iz katastra so prosto dostopni in vidni vsem uporabnikom na javno 
dostopnih prostorskih portalih (PISO). Uporabniku je tako omogočen prikaz 
zasedenosti prostora z objekti GJI, kar omogoča varnejše izvajanje posegov v 
prostor ter zmanjšanje možnosti poškodbe vodov.
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Investicije v letu 2022
Franc Sinur 

Področje izvajanja investicij v Komunali Trebnje v letu 2022 je bilo z vidika 
organizacije in izpeljave projektov zelo zahtevno. V okviru gradbene enote 
so se izvajala dela na področju gradnje javne infrastrukture, kot so širitve 
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, cestna in ostala spremljajoča 
infrastruktura ter opravljanje raznih manjših gradbeno-vzdrževalnih del. Naši 
največji naročniki so bile občine ter območne krajevne skupnosti. 

V letu 2022 smo izvedli naslednje večje obnove ter izgradnje vodovodnih 
sistemov:

• izgradnja vodovoda Puščava,

• rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije na območju krožišča Pod Gradom,

• obnova vodohrana Brezovica ter

• izgradnja vodovoda Ječkovec – Zvale – Skrovnica.
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Izgradnja komunalne infrastrukture:

• ureditev stanovanjske soseske Dobrava,

• infrastrukturna ureditev na Studencu,

• rekonstrukcija kanalizacije Breza - Kamni Potok ter

• izgradnja kanalizacije, rekonstrukcija vodovoda in pločnik med naseljema 
Dolenje in Gorenje Ponikve (v izvajanju).

V sklopu izgradnje cestne infrastrukture smo izvedli AB zid v naselju Breza ter 
dokončali rekonstrukcijo ceste Orlaka. 

Skupaj tako ocenjujemo, da smo z izvedenimi projekti letos ustvarili okoli 
2.000.000 € prihodkov.  
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Urejanje dokumentacije po smrti
Sonja Kirm

Po pogrebu se velikokrat pojavijo vprašanja, kdaj svojci dobijo mrliški list, kaj je 
smrtovnica, kdo je upravičen do pogrebnine in posmrtnine ipd.

Mrliški list je uradni izpis iz matične knjige umrlih. Izda se, ko upravni organ 
pridobi podatke mrliškega oglednika o datumu, uri, kraju smrti in osnovnem 
razlogu za smrt. Izpisek iz matične knjige umrlih prejme najožji družinski član 
ali zakoniti dedič. 

Smrtovnica je dokument za uvedbo zapuščinskega postopka. Praviloma 
jo sestavi matičar na upravni enoti, kjer je imel pokojni stalno ali začasno 
prebivališče. Tam običajno živijo tudi njegovi bližnji, ki upravni enoti za sestavo 
smrtovnice posredujejo podatke, ki so nujno potrebni, da se uredi dedovanje. 
V roku 30 dni od dneva vpisa smrti pošlje matičar sestavljeno smrtovnico 
zapuščinskemu sodišču, ki uvede zapuščinski postopek. 

Po smrti družinskega člana lahko svojci zaprosijo za dve obliki izredne socialne 
pomoči – za pogrebnino in posmrtnino. Vlogo svojci oddajo na centru za 
socialno delo v roku enega leta po smrti bližnjega.

Pogrebnina je denarni prejemek, namenjen za pomoč pri kritju stroškov 
pogreba. Gre za izredno denarno socialno pomoč, s katero se lahko plača le 
stroške pogreba.

Posmrtnina je denarni prejemek, namenjen finančni pomoči svojcem umrlega. 
V tem primeru gre za enkratno izredno denarno socialno pomoč.

Tako za pogrebnino kot posmrtnino je potrebno izpolnjevati nekatere splošne 
pogoje vezane na državljanstvo oziroma stalno prebivališče ter posebne 
pogoje, ki so vezani predvsem na denarni cenzus za uveljavljanje.  



27

Za vas smo kot upravljavci večine pokopališč v občinah Trebnje, Mirna in 
Šentrupert ter izvajalci pogrebne dejavnosti dosegljivi na dveh telefonskih 
številkah:

-   (med delovnim časom)

-   (izven delovnega časa), na kateri kot edini izvajamo tudi 24 
urno dežurno službo. 

Pogreb bomo izpeljali po vaših željah, s spoštovanjem do pokojnika in po 
konkurenčnih cenah.

Komunala Trebnje d.o.o.

Ob izgubi svojca se lahko o vseh storitvah 
dogovorite na enem mestu.
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Ceste ob in v gozdu
Robert Pavlin

V letu 2022 sta vsaj dva izrazita neurja na območju občin Trebnje, Mirna in 
Mokronog-Trebelno, kjer izvajamo vzdrževanje cest, povzročila izdatno škodo 
na cestnem in ostalem svetu. 

Poleg plazov in drugih nanosov je na ceste padlo tudi več dreves, ki so ceste 
delno ali popolnoma zaprla. Pa vendar čas po neurjih ni edini, ko se srečujemo 
s podrtimi drevesi na cestiščih. 

Podrto drevo na cestišču predstavlja oviro, ki je lahko nevarna za nalet vozila, v 
času padca pa tudi za mimo vozeča vozila, pešce, kolesarje in druge udeležence 
v prometu. Največjo težavo predstavljajo trhla ali drugače poškodovana 
drevesa v pasu od 5 do 8 metrov od roba ceste. 

Komunala Trebnje v okviru vzdrževanja cest nima pooblastil za poseganje v 
gozdna zemljišča v tako širokem obsegu, prav tako ne gre pričakovati, da bi 
odstranjevali trhla in nagnjena drevesa na zasebnih zemljiščih. Za odstranitev 
takih dreves postanemo pristojni šele, ko drevo leži neposredno na cesti ali 
ovira prosti profil ceste, kar pa že lahko predstavlja neposredno nevarnost za 
udeležence v prometu. 

Z vestnim vzdrževanjem in sprotnim odstranjevanjem trhlih, poškodovanih 
ali nagnjenih dreves v neposredni bližini cest lahko za varnost prometa veliko 
naredite lastniki gozdov sami.
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Zagožen d. o. o., Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec  |  info@zagozen.si  |  www.zagozen.si

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

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

Dolga življenjska doba ohišja.

Polovico nižji parametri očiščene
vode od zakonsko predpisanih.

Lastna servisna služba.

Zakaj biološke čistilne naprave ZAGOŽEN?

• 

• 

• 

•
 

•

 

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

Čistilne naprave ZAGOŽEN

Zagotovite si lastno zalogo vode.
Privarčujte z zbiranjem deževnice!

AQUAstay zbiralniki za vodo
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TEHNIČNE TRGOVINE

    
    SAMOPOSTREŽNE TRGOVINE

SUPERMARKET

* široka ponudba kmetijskega in gradbenega         
   repromateriala       
*  konkurenčne cene
* brezplačna dostava z avtodvigalom do 20 km
* dodatne ugodnosti za člane zadruge
* organsko-mineralna gnojila SCAM

* dnevno sveže meso  
   slovenskega porekla
* lokalno pridelana sveža zelenjava
   in sadje
* odlične dobrote domačih pridelovalcev 

* širok nabor sadik sadnega drevja     
   in jagodičevja
* sadike vrtnin in cvetja
* strokovno svetovanje in prodaja
   fitofarmacevtskih sredstev
* vse za kletarjenje 

VSE ZA UREJENO OKOLICO DOMA IN VRTA

VSE ZA GRADNJO, OBNOVO IN KMETIJSKI REPROMATERIAL

MESO, SADJE IN ZELENJAVA LOKALNIH PRIDELOVALCEV

OBIŠČITE  NAŠO SPLETNO TRGOVINO: https://kz-trebnje.si/trgovina/

       VRTNI CENTER
         TREBNJE IN NOVO MESTO

Vaš lokalni trgovec.
Kmetijska zadruga Trebnje-Krka z.o.o.

         Kmetijska Zadruga Trebnje-Krka, z.o.o.        Stari trg 2, 8210 Trebnje     kz-trebnje@siol.net www.kz-trebnje.si    Tel.: 07 34 81 

Komunalček copy.indd   1Komunalček copy.indd   1 16. 11. 2022   09:13:2616. 11. 2022   09:13:26
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• IZKOPI
• PREVOZI
• RUŠENJE OBJEKTOV
• GRADNJA KANALIZACIJE
• GRADNJE VODOVODA

E-MAIL: gm.slapsak@gmail.comE-MAIL: gm.slapsak@gmail.com
GSM: 031 519 592GSM: 031 519 592
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041 642 501

GREGORIČ ELEKTOMEHANIKA d.o.o.
Zabrdje 17, 8233 Mirna

www.elektromehanika.si
info@elektromehanika.si

21
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KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
Metelkova ulica 30, 8210 Trebnje

http://www.komunala-trebnje.si
info@komunala-trebnje.si
07-348-12-60


