
 
 

SPOROČANJE STANJA NA VODOMERU V MESECU OKTOBRU 2017 
 

Stanje na vodomeru nam lahko sporočite na elektronski naslov: stanje.stevca@komunala-brezice.si ali po telefonu: 07 620 92 
50 do vključno 25.10.2017.  
 
PLAČEVANJE POLOŽNIC BREZ PROVIZIJE V HRANILNICI LON 
 

Položnice Komunale Brežice d.o.o. lahko plačujete brez provizije v Hranilnici LON PE Brežice, Cesta prvih borcev 21, 8250 Brežice 
(nasproti Upravne enote). 
 
NOVOSTI PRI PRIJAVI MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (mKČN) 
 

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

Želeli bi vas spomniti, da lahko do 15. 10. 2017, na tel. št. 031 602 604 oz. po mailu: info@komunala-brezice.si , naročite 
odvoz tekstila. Uvrstili vas bomo na seznam, o podrobnostih in natančnem terminu odvoza pa vas bomo obvestili naknadno. 
 
VZDRŽEVANJE ČISTOČE OKOLI EKOLOŠKIH OTOKOV 
 

Uporabnike naprošamo, da v zvonove na ekoloških otokih odlagajo zgolj odpadno embalažo, za kar so ekološki otoki tudi 
namenjeni (tja ne sodijo mešani komunalni odpadki, kosovni odpadki, ipd.). Prav tako opozarjamo, da odpadne embalaže ne 
smemo odlagati zraven zvonov. V kolikor gre za večje kose, ki se jih ne odložiti v zvon, lahko odpadno embalažo pripeljete na 
ZRC Boršt. Poskrbimo, da bo naše okolje čisto!  
 
ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV 
 

Obveščamo vas, da bo tudi letos v sklopu dogajanja na sejmu POK potekalo zbiranje nevarnih odpadkov s premično zbiralnico. 
Nevarne odpadke boste tako lahko na prizorišču sejma (pred športno dvorano OŠ Brežice) oddali 14. 10. 2017 med 8.00 in 
12.00 uro. 
 
PREJEMANJE ENEGA RAČUNA ZA VEČ ODJEMNIH MEST 
 

Uporabniki, ki ste imetniki več odjemnih mest, ste prejemali za vsako odjemno mesto posebni račun. Odslej lahko na vašo željo 
združite odjemna mesta in prejemate le en, skupni račun. Po elektronski pošti stanje.stevca@komunala-brezice.si nam 
navedite ime enotnega plačnika in odjemna mesta, ki jih želite združiti. Še bolj napredno pa je prejemanje računov v elektronski 
obliki - možnost prejemanja računov na vaš elektronski naslov. Uporabnike, ki želijo prejemati račune na elektronski naslov, 
vabimo, da obiščejo našo spletno stran www.komunala-brezice.si in v zavihku Obrazci in vloge izpišete Soglasje o prejemanju 
e-računov in nam ga posredujete po pošti ali na e-naslov info@komunala-brezice.si, Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na 
telefonski številki 07 620 92 50 ali na elektronskem naslovu info@komunala-brezice.si.  
 


