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V času epidemije je na 
javnih površinah več 

odpadkov kot sicer. Pri svojem delu 
v enoti Komunalne storitve, v okvi-
ru katere med drugim vzdržujemo 
in čistimo javne pešpoti v naseljih in 
parkih, kolesarske steze in podobno, 
opažamo vse več odpadkov, odvrže-
nih na tla. V času epidemije korona-
virusa in »ukinitve javnega življenja« 
je seveda razumljivo, da bodo občani 
bolj koristili javne površine za spre-
hode, kolesarjenje oz. preživljanje 
časa na prostem, vendar to še ni ra-
zlog za odmetavanje odpadkov na tla. 
Na javnih površinah so na določenih 
mestih postavljeni koši za smeti in 
so namenjeni odlaganju odpadkov 
za sprehajalce. V primeru, da koša 
ni v bližini, pa je najbolj primerno 
oz. pravilno, da odpadek odnesete 
domov in ga odložite v ustrezni za-
bojnik. 

Prav tako smo opazili številne 
nepravilnosti oz. kupe odpadkov na 
ekoloških otokih. Na ekoloških oto-
kih je že sicer veliko nepravilnosti, 
ker ni mogoče zagotoviti ustreznega 
nadzora. Sedaj pa se je stanje, zaradi 
zaprtja zbirnih centrov za odpadke, 
še poslabšalo. Opažamo, da se ne 
moremo zanesti na zavest ljudi o pra-
vilnem ravnanju z odpadki in ohra-
njanju čistega okolja. Naj povemo, da 
pobiranje odpadkov ob javnih poteh 
ali izven zabojnikov za odpadke ni 
delo komunalcev, ki pa ga vseeno 
opravimo. Na tem mestu opozarja-
mo vse uporabnike, da so dolžni od-
padke odlagati v ustrezne zabojnike 
za odpadke, pa naj bodo ti doma, na 
ekoloških otokih ali ob pešpoteh, ni-
kakor pa ni dovoljeno odpadkov od-
metavati v naravo. 

Za sprehajalce psov – 
pobiranje pasjih iztrebkov

Dolžnost vseh lastnikov in vodnikov 
psov je, da z javnih površin odstrani-
jo iztrebke svojih psov. Pri pobiranju 
iztrebkov ne gre le za estetski, ampak 
tudi zdravstveni vidik tako nas kot 
naših ljubljenčkov oziroma vseh, ki z 
nami sobivajo. Nihče od nas si ne želi 
pasjega iztrebka na čevljih, obleki ali 
v svojem domu, zagotovo pa si upa-

mo trditi, da še manj bolezni, ki se na 
ta način prenašajo (npr. gliste in tra-
kulje). Kljub temu, da je pasjih košev 
dovolj na terenu, bi morali lastniki 
psov poskrbeti, da imajo pasje vrečke 
vedno pri sebi in pobirajo iztrebke za 
svojimi ljubljenčki ter jih odlagajo v 
črne zabojnike (zabojniki za mešane 
komunalne odpadke), v kolikor pas-
jega koša ni v bližini. 

Ni uhajal zemeljski plin

Zaradi malomarnega in nepremi-
šljenega ravnanja posameznika smo 
v obdobju razsajanja epidemije ime-
li tudi intervencijo, zaradi »uhaja-
nja zemeljskega plina«. 24. 3. smo s 
strani uporabnika prejeli klic, da na 
Gozdni poti v Slovenj Gradcu zau-
darja po plinu. Dežurna ekipa enote 
Energetika se je nemudoma odpravi-
la na teren, ob tem pa je bilo potrebno 
upoštevati tudi ukrepe za preprečitev 
širjenja epidemije, torej uporaba ro-
kavic in mask (navadne maske proti 
prahu, ker takrat drugih ni bilo). V 
obdobju od prvega klica do priho-
da na javljeno mesto smo s strani 
uporabnikov prejeli še več klicev, da 
se širi vonj po plinu iz kanalizacije. 
Pred vstopom v objekt smo preverili, 
če je kdo bolan oz. če imajo odločbo 
o karanteni. Zaradi dolgoletnih iz-
kušenj dela na tem področju smo ob 
vstopu v objekt zaznali, da prisotni 
vonj ni vonj po zemeljskem plinu, pač 
pa vonj po naftnih derivatih, mogo-
če bencin, mešanica bencina ali česa 
podobnega. Z aparatom oz. detektor-
jem zemeljskega plina smo izmerili, 
da ne gre za zemeljski plin ter da je 
v prostoru prisotna vrednost eksplo-
zivne zmesi v zelo nizki koncentra-
ciji. Enako so pokazale tudi meritve 
v sosednji hiši. Meritve prisotnosti 
plina v kanalizaciji na cesti so poka-
zale višje koncentracije eksplozivne 
zmesi kot v objektih, vendar so bile 
le-te še zmeraj v nizkih koncentraci-
jah. Glede na to, da ni šlo za uhajanje 
zemeljskega plina ter da vira onesna-
ženja nismo mogli identificirati, smo 
se odločili za prekinitev prometa po 
ulici, kar smo storili kar s komunal-
nimi vozili. O dogodku smo obve-
stili Center za obveščanja, na pomoč 

smo poklicali gasilske enote ter, ker 
je vonj prihajal iz javne kanalizacije, 
tudi ekipo enote odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda. Prispeli 
sta tudi dve enoti policije. Ekipe so 
začele z iskanjem vira onesnaženja, 
odpirali so kanalizacijske jaške ter v 
njih preverjali prisotnost eksploziv-
nih zmesi. Pri pregledih smo opazili 
sledi maščobe, kakršne puščajo pro-
izvodi iz lahkih ogljikovodikov in 
podobno. Odkrili smo tudi onesna-
žen obcestni jašek, kjer je bila naj-
višja koncentracija hlapne snovi. Pri 
intervenciji, ki je potekala kar pet ur, 
je bilo prisotnih precej ljudi, komu-
nalni delavci, predstavnik Civilne za-
ščite, gasilci, policisti ter zaskrbljeni 
stanovalci, ki so bili po nepotrebnem 
izpostavljeni v času epidemije. Izka-
zalo se je, da je šlo za neodgovorno 
dejanje posameznika, ali posamezni-
kov, ki je v obcestni kanalizacijski ja-
šek izlil bencin ali podobno mešani-
co lahkih ogljikovodikov, kljub temu 
da nevarne odpadke od občanov 
brezplačno zbiramo v zbirnih centrih 
za odpadke ter vsako leto spomladi, 
v času akcije zbiranja nevarnih od-
padkov, v premičnih zbiralnicah. 
Izlivanje nevarnih snovi v javno ka-
nalizacijo lahko tudi resno ogrozi 
delovanje čistilne naprave, saj lahko 
uniči mikroorganizme v aktivnem 
blatu, ki predstavljajo funkcionalno 
enoto čistilne naprave. Po opravljeni 
intervenciji smo kanalizacijski sis-
tem na tem območju temeljito očistili 
ter sprali. Resnično smo zgroženi ob 
tako neprimernem ravnanju v 21. 
stoletju in ob tolikšnem osveščanju 
naših uporabnikov o varovanju oko-
lja, da ne še enkrat omenjamo epide-
mije in izpostavljanja prisotnih tudi 
zdravstvenemu tveganju. 

Komunala ponuja 
sodobno in okolju prijazno 
poslovanje – eRačun in 
eStoritve

Z izbiro računa v obliki PDF ali eRa-
čuna v spletno banko se odločite za 
brezpapirno, okolju prijazno poslo-
vanje. V času pandemije koronaviru-
sa pa to pomeni tudi družbenoodgo-

vorno in zdravju prijazno poslovanje. 
Namesto klasičnega papirnega ra-
čuna po navadni pošti boste prejeli 
PDF-račun na vaš elektronski naslov 
ali eRačun v vašo spletno banko. 
Vabljeni na našo spletno stran ali v 
eStoritve, kjer najdete dodatne infor-
macije in vlogo za izdajo eRačuna.

S portalom eStoritve dostopajte 
do mnogih informacij brezplačno, 
kjerkoli in kadarkoli. Portal omogo-

ča enostaven, časovno prilagojen na-
čin spremljanja porabe, stanja plačil 
in odprtih postavk, preprost način 
javljanja stanja števca in še mnogo 
več. Preverite na spletni strani www.
komusg.si/estoritve in začnite upora-
bljati eStoritve še danes. Portal je do-
stopen tudi preko mobilne aplikacije 
Komunala Slovenj Gradec. Kmalu 
tudi na iOS napravah!

Teja Račnik

7SGlasnik, maj 2020 G O SP O DA R S T V O

Komunala Slovenj Gradec

Nepravilno odlaganje odpadkov v času epidemije

Vzdrževanje hišnega – internega 
vodovodnega omrežja zaradi prekinitve 
uporabe pitne vode v času epidemije s 
koronavirusom COVID-19
Zaradi prekinitve dejavnosti v času epidemije COVID-19 se je uporaba 
pitne vode v številnih objektih zmanjšala ali povsem prekinila. Posledi-
ca tega je zastajanje in dvig temperature vode v internem vodovodnem 
omrežju oz. hišni vodovodni napeljavi. To lahko poveča tveganje za zdra-
vstveno neustreznost pitne vode tudi v kasnejšem obdobju, ko se bodo 
razmere normalizirale. Da bi to preprečili, pozivamo vse lastnike, uprav-
nike in odgovorne osebe objektov, da do vzpostavitve običajnih razmer 
poskrbijo za osnovni preventivni ukrep, to je izpiranje internega vodo-
vodnega omrežja. Priporočamo, da se voda v internem omrežju popolno-
ma izmenja vsaj na obdobje sedmih dni. To storite z odprtjem vseh pip v 
objektu, vsaj do stabilizacije temperature, s čimer zmanjšate tveganje za 
zdravstveno neustreznost pitne vode do takrat, ko boste ponovno pričeli 
z dejavnostmi. (TR)

Projekt socialne aktivacije, po-
imenovan Izkoristi svoj po-

tencial, na Koroškem od oktobra 
lani izvaja socialno podjetje Zavod 
Slokva. Delujeta dve skupini, in si-
cer ena v Slovenj Gradcu, druga v 
Radljah ob Dravi. Skoraj v celoti so 
izvedli dva modula od treh načrto-
vanih, saj je bil drugi modul, ki je 
trajal od lanskega novembra, teden 
pred zaključkom začasno prekinjen 
zaradi stanja v državi. Projektne 
aktivnosti sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz sred-
stev Evropskega socialnega sklada. 

Vsebina 2. modula je bila v glavnini 
namenjena praktičnemu usposabljanju 
udeležencev, saj so udeleženci skupine 
v dneh od ponedeljka do četrtka nabi-
rali praktične izkušnje širom Koroške. 
Direktorica Zavoda Slokva Alenka 
Berložnik pojasnjuje, da so se urili v 
različnih podjetjih, cvetličarnah, Cen-
tru za usposabljanje, delo in varstvo v 
Črni na Koroškem, izdelovali so tudi 
lutke. V najmanj 288 urah je vsak posa-
meznik dobil različne praktične izku-
šnje za trg dela, glede na svoje interese, 
želje in karierne cilje.

»Udeleženk, ki so praktični del opra-
vljale v Zavodu Slokva, se je prijel na-
ziv lutkarice. Vključene so bile v vse 
faze produkcijskega cikla – od obli-
kovanja ideje, spoznavanja orodij in 
materialov, do izdelave lutk z upora-
bo različnih ročnih spretnosti, kot so 
lepljenje, šivanje, kvačkanje in še kaj. 
Njihova mentorica Petra Zmrzlikar 
se je projekta znotraj projekta Lutka 
zame in zate lotila zelo profesional-
no. Težko je opisati, kakšne mojstro-
vine so ustvarile praktično iz nič,« je 
ponosna direktorica Slokve. 

Ob petkih je bil najprimernejši 
čas za nabiranje novega znanja, zato 
so večkrat prisluhnili psihologinji 
Nives Fortunat Šircelj, v goste pa so 
povabili tudi druge predstavnike in-
stitucij (Nacionalni inštitut za javno 
zdravje, Zavod RS za zaposlovanje, 
LURA – Ljudska univerza Ravne na 
Koroškem, RRA Koroška – regional-
na razvojna agencija za koroško regi-
jo, Društvo Altra – odbor za novosti 
v duševnem zdravju), ki so z njimi 
delili svoja znanja. Program sta stro-
kovni delavki po želji udeležencev 
popestrili še z različnimi tehnikami 
ustvarjanja ali družabnimi igrami.

Direktorica zavoda Alenka Berlo-
žnik se rada pohvali, da je skupina 
vedno manjša, ampak ne na račun 
»spomladanskega čiščenja«. Od pet-
najstih udeležencev jih je zaenkrat v 
skupini le še 9; prva udeleženka se 
je zaposlila že decembra, druga se je 
vključila v tečaj slovenskega jezika, 
tretja v program aktivne politike 
zaposlovanja – učno delavnico, če-
trta in peta oseba sta se vključili v 
program Zavoda RS za zaposlovanje 
Javna dela, šesta oseba pa se je zapo-
slila med pandemijo.

V Zavodu Slokva, so. p., si v pri-
hodnjih mesecih želijo nadaljevati s 
programom, tako v smislu izvedbe 
zaključnega modula prve skupine 
kot motivacije in izvedbe naslednje 
skupine, a je prihodnost še negotova. 
Zainteresirani za njihov program so 
vabljeni, da Slokvo že danes obiščejo 
na spletu. 

Na začetku izvajanja programa, 

v sklopu 1. modula, se je petnajst  
posameznikov iz Mislinjske in Me-
žiške doline 23. oktobra 2019 prvič 
srečalo s strokovnima delavkama 
Anito Navotnik in Nino Bandalo. 
V prvem mesecu druženja so pre-
učili pomen motivacije, ciljev, vizij 
in vedno bolj aktualnih kompetenc. 
Spoznali so veščine komuniciranja 
in bontona. Dotaknili so se zdrave 

prehrane ter zelišč in spoznali po-
dročje zagovorništva. Izdelovali so 
tudi adventne venčke in jih menjali 
za dobrodelne prispevke, izkupiček 
pa podarili Društvu proti mučenju 
živali Koroške.

Vsebine programa sta strokovni 
delavki ves čas prilagajali glede na po-
trebe in želje udeležencev, kolikor je 
pač to bilo mogoče, in tako bo tudi v 
prihodnje, saj bo vsaka skupina edin-
stvena, kot tudi urnik izvajanja. (AP) 

Udeleženci socialne aktivacije 
na praktičnem usposabljanju 

Socialno podjetje Slokva niza uspešno izvedene programe

Takšne izdelke so med drugim ustvarili udeleženci Slokvinega projekta Izkoristi svoj 
potencial, 2. modul. Ob zaključku celotnega projekta bodo pripravili razstavo. 


