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Zbrali 25 ton uporabnih 
predmetov

Matjaž Berčon, direktor

Spoštovani!
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Z E L E N I  P O G O V O R

 Jaka Blažič

V     socialnem podjetju Fundacije Vincenca Drakslerja so v 
preteklem letu, kljub občasnim zaprtjem zaradi zaščitnih 

ukrepov proti okužbam s SARS-CoV-2 (COVID-19), zbrali več kot 
25 ton še uporabnih predmetov in z zbranimi količinami dosegli 
nivo iz let pred izbruhom okužb novega korona virusa.

Zbiranje je potekalo na Zbirnem centru Zarica in od vrat do vrat v občinah, 
kjer Komunala Kranj opravlja javno službo ravnanja z odpadki. V letu 2022 
nameravajo svoje delovanje nadgraditi še z novimi dejavnostmi, povezanimi s 
ponovno rabo, ki bodo še dodatno zmanjšale količine odloženih odpadkov.

Očistimo Kranj 
- čistilna akcija

26. 3.

Svetovni
dan dreves

27. 4.

Svetovni 
dan čebel

20. 5.
Mednarodni 
dan biotske 
raznovrstnosti

22. 5. Svetovni dan 
boja proti 
širjenju puščav 
in suše

17. 6.

Svetovni 
dan okolja

5. 6.

Svetovni
dan vode22. 3.

Svetovni 
dan zemlje22. 4. Svetovni dan 

podnebnih 
sprememb15. 5.

Evropski dan 
Nature 2000

21. 5. Dan 
reke
Save1. 6.

Svetovni
dan oceanov

8. 6.

Svetovni okoljski dnevi – opomnik za odgovorno ravnanje z naravo

Globalni dan
recikliranja18. 3.

Mednarodni 
dan gozdov

21. 3.

Svojo športno pot je Jaka Blažič začel leta 
2007 v dresu kranjskega Triglava, nadaljeval 
v dresu Slovana in leta 2011 prestopil v 

takratno Union Olimpijo. S Crveno zvezdo mts je 
leta 2015 postal prvak Lige ABA in osvojil naslov 
srbskega državnega prvaka. Sezono 2017/18 je začel 
pri Andorri, pred začetkom tekmovalne sezone 
2018/19 pa je prestopil v vrste španskega velikana 
Barcelone. Že od leta 2012 je stalni član slovenske 
moške članske reprezentance in je leta 2017 v 
njenih vrstah postal evropski prvak. Trenutno igra 
na položaju branilca v klubu Cedevita Olimpija 
Ljubljana. Prizadeva si za vključevanje mladih 
v šport in je ustanovitelj Vesele košarke Jaka 
Blažič v Kranju. Gre za projekt, ki mladim poleg 
spoznavanja košarke omogoča druženje, igranje, 
ogled košarkarskih tekem in še veliko ostalih 
aktivnosti. Običajno odgovarja na vprašanja 
povezana s športno kariero, tokrat pa ga bomo 
spoznali tudi z druge plati.

Vemo, da vam gre zadevanje košev dobro od rok, 
kako dobri pa ste pri ločevanju odpadkov v različne 
koše?
Trudim se po najboljših močeh. Živel sem v veliko 
državah in poznam razliko v različnih načinih ravnanja 
z odpadki. V Sloveniji je sistemsko zelo dobro urejeno 
pobiranje smeti od vrat do vrta in se mi zdi škoda, 
da tega ne bi izkoristili. Odpadke ločujem takoj po 
uporabi, se pa trudim, da bi jih ustvaril čim manj. Sicer 
pa pravijo, da zgledi vlečejo in upam, da lahko s svojim 
pravilnim ravnanjem vplivam na druge.

Razvoj in vzgoja naslednjih generacij je tudi temelj 
vaše šole. Lahko na kratko predstavite vsebino šole 
košarke Vesela košarka Jaka Blažič?
V okviru Champ center športa v Kranju, ki je prvi 
otroški športni center v Sloveniji s ponudbo zanimivih 
programov za otroke na enem mestu, deluje tudi 
Vesela košarka. Naša želja je predstaviti košarko 
otrokom na zabaven način, jih vključiti v družbo in jim 
pomagati pri prvih športnih korakih. To nam uspeva 
z dobrimi animatorji in trenerji, saj skozi igro in šport 
otroci uživajo v gibanju ter druženju. Veliko poudarka 
je tudi na izobraževanju in učenju za življenje.

Ali v program vključujete vsebine, ki sicer niso 
nujno vezane na šport, pa jih preko igre umestite v 
program?
Sodelujemo z mnogimi podjetji, ki pomagajo pri 
izvedbi programa na različne načine. Komunala 
Kranj je letos eden izmed partnerjev v Veseli košarki 
in dogovor o sodelovanju vključuje tudi obisk ter 
predstavitev podjetja našim varovancem. Otroci so 
zelo dojemljivi in skozi igro zagotovo lahko vplivamo 

na to, kako dobro bodo sprejeli nova znanja. Vsebine 
povezane s čistim okoljem, pravilnim ločevanjem 
odpadkov, ponovno uporabo stvari pa so tako 
ali tako tiste, ki so pomembne za skupno zeleno 
prihodnost.

Ste v duhu ponovne uporabe razmišljali, da bi 
obnovili katero izmed košarkarskih igrišč v Kranju?
Odločil sem se, da bom mladim omogočil uživanje 
ob igranju košarke, zato sem namenoma odprl svojo 
košarkarsko šolo. Del našega projekta je tudi obnova 
košarkarskih igrišč in vsako leto imamo v načrtu 
obnoviti vsaj eno, kjer poteka naša šola. V lanskem 
letu je bila to lokacija Čirče, ki je bila izbrana na 
podlagi glasovanja. Upoštevali smo tudi število otrok 
v okolici igrišča in pogostost njihove udeležbe na 
treningih. Pri projektu so sodelovali Mestna občina 
Kranj in Krajevna skupnost Čirče, Champ center 
športa ter mnogi drugi podporniki. Veseli me, da 
delimo naprej, pravzaprav gre za kroženje znanja, 
idej, izkušenj.

Zdi se, da nam narava in življenje ponujata rešitev 
v obliki kroženja, kajne?
Da, veliko slišim o krožnem gospodarstvu in zdi se mi 
prav, da po svojih močeh prispevam k trajnostnemu 
razvoju. Gre seveda za velik izziv, ki je pred nami in že 
zavedanje, da imamo samo en planet ter omejeno 
količino virov lahko pomeni, da smo na dobri poti 
spremembe navad. Pri tem je nujno, da smo starejši 
zgled mlajšim generacijam. Menim, da lahko veliko 
stvari ponovno uporabimo, recikliramo, popravimo in 
ni nujno kupiti novega izdelka.

Ste pogost obiskovalec nakupovalnih centrov in 
veliko nakupujete?
Ne, sploh ne. Dneve imam skrbno načrtovane in jih 
zapolnim s treningi ter tekmami. Prosti čas, ki mi 
še ostane posvetim družini. Kupujem preudarno in 
tisto, kar nujno potrebujem. Verjamem v kakovostne 
izdelke, nakupovanju na zalogo se izogibam. 
Poznam pa tudi koncept trgovin, kjer lahko izdelke 
naložiš v svojo embalažo.

Se vam zdi okoljski izziv, ki je pred Zemljani 
zahteven?
Vajen sem izzivov iz športa. Z voljo, vztrajnostjo in 
trdim delom se pride daleč. Okoljski izziv je priložnost 
za inventuro naših dejanj in pripravo ciljev za naprej. 
Orodja in znanje za čisto okolje imamo, le še naučiti 
se jih moramo uporabljati.

Na naslovu https://bit.ly/3IgTgbc najdete novo spletno aplikacijo
za iskanje lokacije grobov na Mestnem pokopališču Kranj in 

pokopališču v Bitnjah.

Iskalnik grobov na Mestnem 
pokopališču Kranj in v Bitnjah 

Aplikacija je dostopna 
tudi z uporabo QR kode.

UTRINKI S TERENA

Ob cesti Savska loka smo zasadili drevored lipovcev. 
Sega od vhoda na Centralno čistilno napravo Kranj 
vzdolž ceste vse do Zbirnega centra Zarica in je del 
širše zelene ureditve področja Zarice.

Menjava nadtalnega hidranta 
na Drulovki.Med sprehodom nekateri naberejo zajetno količino odpadkov, ki so jo v 

naravi pustili neodgovorni obiskovalci narave. Hvala in vse pohvale za 
odgovorno ravnanje. Ohranimo naravne lepote in skupaj ustvarjajmo 
čisto okolje.

Zasaditev na Zarici, odgovorni sprehajalci in obnova hidranta

Navodilo za iskanje v aplikaciji:
V iskalnik vnesete ime in/ali priimek pokojnika. 
Nato pritisnete IŠČI. Izpiše se seznam pokojnikov.

V primeru več pokojnikov z enakim imenom, se pokojnik 
izbere na podlagi podatka o letnici rojstva in smrti.

Pokaže se zemljevid poti do groba od glavnega 
vhoda na pokopališče –  prikaže se tudi 

fotografija groba.

Te dni, ko se prebuja pomlad, nas šokirajo 
novice iz bližnje države. Kako se to lahko to 
dogaja in tako blizu nas? Kako bo to vplivalo 
na naše življenje in na našo dejavnost? Ali 
ni bila že dvoletna epidemija, za katero sicer 
še ne vemo, ali se je zares končala ali se 
nam obetajo novi valovi, dovolj? Komunalci 
delujemo v sektorju, ki je že po svojem 
poslanstvu javen, širokogruden, solidaren. 
Dobrine, ki jih zagotavljamo, so bile brezhibno 
na voljo v času epidemije in bodo tudi v 
drugih neljubih razmerah. Ali naši porabniki 
to opazijo(-te)? Prepričan sem, da ja. V naravi 
človeka je, da graja, ko gre kaj narobe, težko 
pa izreče pohvalo, ko »vse štima«. Vesel sem 
za vse svoje sodelavce, ki prejemajo pohvale s 
terena!

V letošnjem letu se v našem podjetju največje 
spremembe obetajo v dejavnosti ravnanja 
z odpadki. Na to vpliva vrsta razlogov. V 
zakulisju lobijev in politike se odvija boj za 
prenovo konceptov ravnanja z odpadki, saj 
bo že držalo, da v smeteh je denar. Izvajalci 
zbiranja in odvoza odpadkov smo prvi, 
precej spregledan člen, v tej verigi. Smo pa 
najmočnejši člen. Ker, če mi odpovemo, potem 
ni kaj vleči na tej verigi. Si predstavljate, da 
obvestimo vse naše uporabnike, tako kot so 
to storili pred časom učitelji in vzgojitelji, da 
določene dni ali tedne odpadkov ne bomo 
prevzemali in naj si zagotovijo lasten odvoz? 
Vmes pa, na primer, gremo na sindikalni izlet!
Po drugi strani je nujna sprememba pravil 
zbiranja v vseh petih občinah, kjer izvajamo 
to dejavnost. Sedanji občinski odloki so stari 
preko deset let, vmes pa so se razvili novi 
koncepti ravnanja z odpadki. Nenazadnje 
se je vseh pet občinskih svetov lani zavezalo 
k uresničevanju strategije po poti do družbe 
brez odpadkov. Na žalost je slaba novica za 
uporabnike tudi napoved dviga cen. Nazadnje 
so bile uveljavljene leta 2017. Vmes so narasli 
trije ključni stroški: delo in pogonska sredstva, 
predvsem pa drastično prevzemanje, obdelava 
ter odlaganje ostankov predelave različnih vrst 
komunalnih odpadkov. Dejstvo pa je, da jih 
proizvedemo iz leta v leto več!

Potrudimo se, da bo ta svet tudi zaradi nas 
boljši in lepši, udeležimo se spomladanskih 
čistilnih akcij, vklopimo to zavest tudi na 
vsakodnevnih sprehodih in z veseljem 
praznujmo številne okoljske praznike, ki se 
vrstijo v tem času!
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K omunala Kranj je zaključila zahteven
projekt zmanjševanja vodnih izgub 

na področju Brega ob Savi in Jame v 
gozdu. Sanacija je bila nujna, saj so bile z 
meritvami ocenjene izgube vode do 7 l/s. 
Na 350 m dolgem odseku vodovoda je bilo 
ugotovljeno večje število okvar na skoraj 
vseh spojih, ki jih je bilo več kot 80.  Zaradi 
težke dostopnosti so ekipe Komunale Kranj 
izbrale drugačno metodo reševanja težav 
kot običajno. V obstoječe cevi so napeljali 
nove, enakih dimenzij.

Celoten projekt je potekal na zelo zahtevnem terenu 
in z veliko predhodnimi pripravami – pridobivanje 
soglasij, dogovori o posegih, postavitve betonskih 
jaškov in zasunov, začasne prevezave in povezave 
ter namestitev reducirnih ventilov. Delo na terenu je 
v začetku decembra lanskega leta oviralo tudi slabo 
vreme in daljše obdobje deževja. Prvi rezultati so bili 
sicer vidni že konec novembra, ko je bila izvedena 
začasna preusmeritev pitne vode po gasilskih ceveh. 
Izgube so se zmanjšale za približno 6 l/s, to je 500 
m³/dan ali 180.000 m³/leto. Za lažjo predstavo smo 
prihranek vode strnili v spodnjih ilustracijah:

 

Celoten poseg je potekal brez večjih zapletov in 
bil zaključen v pričakovanem času. Metoda z 
umeščanjem novih v že vgrajene, obstoječe cevi se je 
pokazala za zelo uspešno, hitro in enostavno. Najbolj 
uporabna je seveda na ravnih odsekih vodovoda, 
brez večjega števila ali brez priključkov. Vrednost 
projekta je bila 36.000 eurov, kar je povsem primerljivo 
z izgradnjo novega vodovoda, pri katerem pa bi bilo 
potrebno pridobiti več soglasij lastnikov in narediti 
grobe posege v okolje (gradbeni izkopi). 
Na račun zmanjšanja izgub zdaj že »varčujemo«. 
Ob upoštevanju proizvajalnih stroškov pitne vode, je 
cena za 1 m³ vode okoli 0,19 eurov (vodna povračila 
+ nujni vzdrževalni stroški). V enem letu bomo tako 
privarčevali dobrih 34.000 eurov in bo investicija 
povrnjena v nekaj več kot enem letu. Zahvala gre vsem 
sodelavcem za prispevek k hitri in učinkoviti rešitvi, saj 
je celoten poseg od dogovora do končnega zasutja 
trajal le 43 dni. Posebna zahvala gre še GRS Kranj, ki je 
ekipam na terenu priskočila na pomoč, saj so posodili 
in po uporabi očistili 350 metrov gasilskih cevi za 
izvedbo nadomestnega napajanja v času gradnje.

Avtor: Boštjan Dobrovoljc, vodja DE Črpanje in 
distribucija vode

Avtor: dr. Lucija Janeš

Zmanjševanje vodnih 
izgub – Breg in Jama

Legenda

Letno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2021
Komunala Kranj je izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v sedmih občinah, zato smo v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi 
(Ur. l. RS št. 19/2004, št. 35/2004, št. 26/2006, št. 92/2006, št. 25/2009, št. 74/2015 in št. 51/2017) pripravili Letno poročilo o kakovosti pitne vode. V nadaljevanju 
objavljamo povzetek letnega poročila za posamezen vodovodni sistem, celotno poročilo je dostopno na www.komunala-kranj.si.

VS* Šenturška Gora – vsi odvzeti vzorci so bili skladni.
VS* Cerklje – en vzorec neskladen, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij** 
in bakterije escherichia coli. Opravljeno je bilo ponovno vzorčenje vključno z 
dodatnim parametrom. Ponovno odvzeti vzorec je bil skladen.  
VS* Ambrož pod Krvavcem – en vzorec neskladen, zaradi prisotnosti 
koliformnih bakterij**. Opravljeno je bilo le ponovno vzorčenje pitne vode 
vključno s kontrolnim vzorcem. Oba ponovno odvzeta vzorca sta bila 
skladna. 

Vodovodni 
sistem

Število 
uporabnikov

Mikrobiološka 
preskušanja

Fizikalno-kemijska 
preskušanja

št. odvzetih št. neskladnih št. odvzetih št. neskladnih

Cerklje 6.801 40 1 5 0

Ambrož pod 
Krvavcem

225 14 1 1 0

Šenturška 
Gora

423 10 0 2 0

Občina Cerklje na Gorenjskem

Vodovodni 
sistem

Število 
uporabnikov

Mikrobiološka 
preskušanja

Fizikalno-kemijska 
preskušanja

št. odvzetih št. neskladnih št. odvzetih št. neskladnih

Kranj 49.605 88 1 8 0

Besnica 909 13 0 1 0

Golnik 1.141 16 2 1 0

Javornik 225 10 2 2 0

Planica 52 7 0 5 0

Trstenik 1.243 18 1 2 0

Mestna občina Kranj

Vodovodni 
sistem

Število 
uporabnikov

Mikrobiološka 
preskušanja

Fizikalno-kemijska 
preskušanja

št. odvzetih št. neskladnih št. odvzetih št. neskladnih

Medvode 14.543 73 1 9 0

Ojstrica-Belo 50 10 1 2 0

Osolnik 23 4 0 2 0

Studenčice 155 8 0 1 0

Topol 197 14 0 3 0

Žlebe 149 10 1 2 0

Občina Medvode

VS* Besnica in Planica – vsi odvzeti vzorci so bili skladni.
VS* Kranj in Trstenik – po en odvzeti vzorec ni bil skladen. V neskladnem 
vzorcu so bile prisotne koliformne bakterije**. Opravljeno je bilo le ponovno 
vzorčenje pitne vode. Ponovno odvzeti vzorec je bil skladen, zato dodatni 
ukrepi niso bili potrebni.
VS* Golnik – dva odvzeta vzorca nista bila skladna. V enem vzorcu so bili 
prisotni enterokoki, ki so pokazatelj starejšega fekalnega onesnaženja. 
Z dodatnim vzorčenjem je bilo ugotovljeno, da je vzrok v hišni vodovodni 
napeljavi. Lastniku objekta so bila posredovana navodila za vzdrževanje 
hišne vodovodne napeljave. V drugem neskladnem vzorcu so bile prisotne 
koliformne bakterije**. Vzrok je bil ugotovljen v razbremenilniku na 
parkirišču, zato je bila nemudoma izvedena sanacija za odpravo vzroka.
VS* Javornik – nista bila skladna dva vzorca, zaradi prisotnosti koliformnih 
bakterij**. Opravljena je bila enkratna dezinfekcija vodovodnega sistema. 
Uspešnost izvedenih ukrepov smo preverili s ponovnim vzorčenjem, ki je 
pokazalo skladnost pitne vode.

VS* Osolnik, Studenčice in Topol – vsi odvzeti vzorci skladni.
VS* Medvode – en odvzet vzorec ni bil skladen, zaznali smo prisotnost 
koliformnih bakterij**. Pri iskanju vzroka je bilo ugotovljeno, da so omenjene 
bakterije prisotne tudi v vodnem viru-vodnjaku Svetje. Vzpostavili 
smo dezinfekcijo omenjenega vodnega vira z natrijevim hipokloritim. 
Dezinfekcija je bila aktivna samo v primeru, ko se je črpanje vode izvajalo iz 
omenjenega vodnjaka. Po vzpostavitvi dezinfekcije so bili vsi odvzeti vzorci 
skladni. V mesecu septembru in novembru je bila opravljena sanacija 
vodnjaka Svetje s katerim je bil odstranjen vzrok za neskladnost pitne vode. 
Po izvedeni sanaciji smo prenehali izvajati dezinfekcijo pitne vode, saj so bili 
vsi odvzeti vzorci skladni. 
VS* Ojstrica-Belo – en odvzet vzorec ni bil skladen, zaradi povečanega 
skupnega števila mikroorganizmov. Opravili smo izpiranje omrežja preko 
hidrantov. Po opravljenih delih smo ponovno opravili vzorčenje pitne vode. 
Odvzeti vzorci vode po izpiranju so bili skladni.
VS* Žlebe – en vzorec neskladen, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij**. 
Opravljeno je bilo le ponovno vzorčenje pitne vode vključno s kontrolnim 
vzorcem. Oba ponovno odvzeta vzorca sta bila skladna. 

Vodovodni 
sistem

Število 
uporabnikov

Mikrobiološka 
preskušanja

Fizikalno-kemijska 
preskušanja

št. odvzetih št. neskladnih št. odvzetih št. neskladnih

Kranj 8.771 46 1 8 0

Občina Šenčur
VS* Kranj – en odvzeti vzorec ni bil skladen. V neskladnem vzorcu so bile 
prisotne koliformne bakterije**. Opravljeno je bilo le ponovno vzorčenje pitne 
vode. Ponovno odvzeti vzorec je bil skladen, zato dodatni ukrepi niso bili 
potrebni. 

Vodovodni 
sistem

Število 
uporabnikov

Mikrobiološka 
preskušanja

Fizikalno-kemijska 
preskušanja

št. odvzetih št. neskladnih št. odvzetih št. neskladnih

Kranj 957 20 1 2 0

Bašelj-Laško 49 4 0 1 0

Možjanca 55 4 0 2 1

Občina PreddvorVS* Kranj – en odvzeti vzorec ni bil skladen. V neskladnem vzorcu so bile 
prisotne koliformne bakterije**. Opravljeno je bilo le ponovno vzorčenje pitne 
vode. Ponovno odvzeti vzorec je bil skladen, zato dodatni ukrepi niso bili 
potrebni. 
VS* Bašelj-Laško – vsi odvzeti vzorci so bili skladni.
VS* Možjanca – mikrobiološka preskušanja so pokazala, da so bili glede na 
obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni. Fizikalno-kemijska 
preskušanja so pokazala, da je bil en vzorec neskladen, zaradi povečane 
vrednosti klorata. Izveden je bil ukrep s katerim se je vrednost preseženega 
parametra znižala pod dovoljeno vrednost. To so potrdile tudi laboratorijska 
preskušanja.

Vodovodni 
sistem

Število 
uporabnikov

Mikrobiološka 
preskušanja

Fizikalno-kemijska 
preskušanja

št. odvzetih št. neskladnih št. odvzetih št. neskladnih

Kranj 2.059 12 1 1 0

Kovor-Naklo 3.221 22 0 2 0

Občina Naklo
VS* Kovor-Naklo – vsi odvzeti vzorci so bili skladni.
VS* Kranj – en odvzeti vzorec ni bil skladen. V neskladnem vzorcu so bile 
prisotne koliformne bakterije**. Ugotovljen vzrok je bil najden v vodohranu 
Pivka, zato se je vzpostavila dodatna dezinfekcija. Po vzpostavitvi 
dezinfekcije je bilo opravljeno ponovno vzorčenje pitne vode. Ponovno 
odvzeti vzorec je bil skladen. 

Vodovodni 
sistem

Število 
uporabnikov

Mikrobiološka 
preskušanja

Fizikalno-kemijska 
preskušanja

št. odvzetih št. neskladnih št. odvzetih št. neskladnih

Jezersko 510 13 0 2 0

Občina Jezersko

VS* Jezersko – vsi odvzeti 
vzorci so bili skladni.

*VS – vodovodni sistem
** koliformne bakterije - so indikatorski 
parameter in so pokazatelj sprememb v vodi; 
prisotne koliformne bakterije ne predstavljajo 
nevarnosti za zdravje ljudi

S Piaggio Porter NP6 se   je rodil prvi mestni tovornjak! 

Velika zmogljivost v resnično majhnem vozilu. Porter NP6 je zasnovan tako, da omogoča prevoz tovora na 

kratke razdalje in je ob tem sposoben prevažati tovor, ki je težji od njega samega. Namenjen je zmanjšanju 

porabe energijskih virov, pozornosti do okolja in izboljšanju kakovosti življenja. Novi Piaggio Porter NP6 nudi 

pogon CombiFuel z izvedenko 1,5 litrskega motorja, ki se polni s kombinacijo bencina in plina LPG ali CNG.

NOVI PIAGGIO PORTER - PRAVI MESTNI TOVORNJAK

Varnost: Vozila PIAGGIO so opremljena z varnostnimi sistemi ESC, ASB, ASR, EBD, HBA, TCS, ECALL, ARP, TSM

Paketi opreme: Da zadovolji vsakega kupca, PIAGGIO nudi 5 različnih nivojev opreme: START, PLUS, TOP, HD, HDTOP.

RAZPOLOŽLJIVI MODELI VOZIL

Fiksni keson dolžine od 2.200 mm - 3.080 mm, širine 1.680 mm/1.800 mm

Kiper dolžine od 2.200 mm - 3.080 mm, širine 1.680 mm/1.800 mm

Šasije koristne nosilnosti do 1.595 kg s pripravo za PTO na motorju moči do 16 kW

LASTNOSTI

• Izredno kompaktna - širina kabine 1.640 mm

• Izjemna nosilnost - bruto nosilnost do 2.8 ton

• Manjši stroški porabe goriva – varčen bencinski/LPG, 16V, delovne prostornine 1.498 ccm, moč

motorja: 78 kW (106 KM), navor: 136 Nm, okoljski standard: EURO-6D

• Cenejše vzdrževanje – 30 % cenejše vzdrževanje kot druga vozila kategorije N1

BENUSSI SLOVENIJA 

Cvetkova ulica 1 

Ljubljana - Rudnik,

tel.: +386 8 200 44 73, 

www.benussi.si
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JUST KOM, podjetje za prodajo in servis komunalne 
opreme d.o.o. Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana-Črnuče

Tel.: 01 563-15-59, E-pošta: igor@just.si

Zagotovite si ekonomsko 
učinkovito in okolju prijazno 

zbiranje in odvoz komunalnih 
odpadkov.

Ponujamo inovativne rešitve na 
področju nadgradenj za zbiranje in 

odvoz odpadkov.
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zadošča za oskrbo 4 članske 
družine za več kot 2 leti

napolnili bi 
72 olimpijskih 
bazenov

500 m³/dan

180.000 m³/leto

S strani Agencije za raziskovalno dejavnost ARRS je bil odobren raziskovalni 
projekt »Nadzorni sistem vodenja za celostno optimizacijo delovanja 

čistilnih naprav za čiščenje odpadnih voda« in sofinanciranje.

Raziskovalna dejavnost na CČN Kranj

Vodilni partner in prijavitelj projekta je Institut “Jožef Stefan” v sodelovanju z ostalimi partnerji: 
Komunala Kranj d.o.o., Komunala Novo mesto d.o.o., JP Centralna čistilna naprava Domžale-
Kamnik d.o.o., Kolektor Sisteh d.o.o., UL Fakulteta za elektrotehniko in Fakulteta za informacijske 
študije v Novem mestu. Obdobje izvajanja je 3 leta, od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2024.

Cilj projekta je zasnovati in preizkusiti nadzorni sistem vodenja za celostno optimizacijo 
obratovanja čistilne naprave. Čistilne naprave imajo v prihodnosti potencial tudi kot obnovljivi vir 
energije (kemična energija v obliki organskih frakcij odpadne vode) in kot vir pridobivanja hranil 
(zlasti fosforja in dušika). To je pomemben družbeni aspekt s stališča prehoda na obnovljive vire 
energije in krožno gospodarstvo. Energetsko pozitivno obratovanje, ponovna raba očiščene vode, 
pridobivanje hranil, ogljična nevtralnost so aktualni svetovni izzivi na področju čiščenja voda.


