
Komunala Kranj se pridružuje 
prizadevanjem občin, v katerih 
izvaja gospodarsko javno službo 

zbiranja komunalnih odpadkov in stopa 
na pot do podjetja brez odpadkov. 

V skladu z zerowaste strategijo so postavili cilje za 
»zero waste podjetje«:

Začeli so tudi s prvimi ukrepi. Na lokaciji uprave na 
Ulici Mirka Vadnova 1 so tako iz pisarn umaknili 
koše za odpadke. Namen je zmanjševanje količine 
in natančno ločevanje odpadkov. V vsakem 
nadstropju je sedaj na voljo IZO – interni zbirni 
otok z različnimi enotami za ločevanje 
odpadkov.  Interne zbirne otoke bodo 
postopoma namestili tudi na ostalih  
lokacijah podjetja. Vsebino zabojnikov  
redno pregledujejo in uporabnike eko 
otokov obveščajo o rezultatih sejalnih 
analiz. 

Vsi zaposleni z zgledom prispevajo k 
motivaciji in izobraževanju uporabnikov, 
je pa ob vsakem uvajanju novosti in 
sprememb vedenja ter vzorcev potrebno 
nekaj časa in potrpljenja, da navade postanejo del 
vsakdanje rutine.

Na interni zerowaste poti

Sprašuje: Maja Rozman

Kakšno pohištvo prevzemate?
Trudimo se, da prevzamemo in rešimo kar se da 
veliko kosov, tudi če na prvi pogled niso videti 
preveč obetajoči. Vsem, ki nas pokličejo razložimo, 
da lahko prevzamemo pohištvo, ki je primerno za 
obnovo, velikokrat pa zraven prevzamemo tudi 
vsebine omar, predalov, ki jih skrbno pregledamo 
in večino predmetov potem pripravimo za naše 
trgovine. Mislim, da ni kosa pohištva, ki ga v teh 
letih kar vodim delavnico ne bi prevzeli. Se pa 
zgodi, da kakšen kos tudi prijazno zavrnemo, saj je 

Se spomnite kakšne nenavadne stvari, ki ste jo 
dobili v delavnico?
Toliko stvari se zamenja pri nas, da nobena ne 
izstopa. Mogoče kot zanimivost, najbolj iskani artikli 
so otroški stoli, rezervni deli za stole, lesena igrala. 
No, pa še to. Včasih kakšna stvar dobi popolnoma 
drugačen pomen in funkcijo, kot jo je imela v 
prejšnjem življenju.

Kako bi predstavili vaše delo nekomu, ki še ni slišal 
za vašo delavnico?
Poleg Štacune Pristava, ki je prva trgovina z rabljenimi 
in obnovljenimi izdelki v okviru Fundacije Vincenca 
Drakslerja za odvisnike so.p., sta še delavnica in 
veliko skladišče, kjer si lahko izberete kose pohištva, 
ki vam jih obnovimo po vaših željah. Naši zaposleni 
prihajajo iz različnih strok, pri vsakemu pa razvijamo 
tisti talent, ki je najbolj izrazit. Sicer pa vsi delamo vse. 
Smo nekakšno zdravilišče za rabljeno pohištvo, del v 
mozaiku centra ponovne uporabe.
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A                              ndrej Strupi je že osem let strokovni 
delavec v socialnem podjetju Fundacije 
Vincenca Drakslerja, dve leti pa tudi 

direktor ZC FVD Pristava, ki je del Fundacije. 
Hkrati pa opravlja več funkcij, saj je tudi vodja 
mizarske delavnice, mentor, strokovnjak lesarske 
stroke, ki z veseljem ustvarja in prenavlja 
pohištvo, ki je obsojeno na odpad, pripravlja 
skice in načrte za prenove, skrbi za nabavo, 
prodajo, promocijo in organizacijo dela. Všeč so 
mu možnosti ustvarjanja in kreativnost, ki mu jo 
ponuja delo. Ponovna raba stvari je hkrati tudi 
njegov način življenja in uživa v prav vsaki fazi 
postopka vračanja življenja zavrženim izdelkom. 
Svet skozi njegove oči je poln priložnosti za 
izboljšave, prenove in ponovno uporabo. Živi 
tako, da ne ustvarja nepotrebnih odpadkov in 
da, njegova spalnica je kot nova – iz ponovne 
uporabe. 
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Kaj na primer?
Ravno zdaj smo zaključili s projektom izdelave 
ekološkega otoka za Komunalo Kranj, ki je v celoti 
izdelan iz šolskega pohištva. Ročaji so nabrani 
iz različnih zgodb, pritrditev vreč v notranjosti 
zabojnikov je urejena s sponkami iz starih pisarniških 
map. Iz kosov podrtega kozolca smo ustvarili hotel 
za žuželke. Iz manj vrednega lesa, ki ostane po 
vetrolomu izdelujemo sveče, ki »gorijo« na drugačen 
način in okolju prijazno. Neuporabno gostilniško 
stojalo za oblačila spreminjamo v kolo znanja. Iz 
ostankov lesa, ki ostane v proizvodnji pohištva, smo 
sestavili mozaik in izdelali točilni pult. Iz starih vrat, 
predelno steno. Seveda pa je vsa oprema naših 
trgovin iz pohištva, ki je že bilo uporabljeno. 

V vaši delavnici pa ne obnavljate samo pohištva, ki 
ga dobite na terenu, kajne?
Res je. K nam lahko stranke pripeljejo tudi svoje 
poškodovano pohištvo, da jim ga obnovimo. To 
predstavlja kar velik del našega posla. Pa veliko smo 
tudi na terenu, ko obnovljeno pohištvo tudi sestavimo 
ali pa izvedemo popravila na npr. vratnih podbojih.

Je veliko ročnega dela?
Večino dela opravimo ročno, seveda pa si 
pomagamo tudi s stroji v mizarski delavnici. So pa 
nekateri procesi, ko stroj ne zmore dela in je izdelek 
prepuščen zgolj spretnim rokam naših zaposlenih. 
Tak primer so recimo manjša tapeciranja.  

Kakšni so načrti za naprej?
Ohranjati poslanstvo našega dela. Spodbujanje 
in motivacija ljudi, da čim več stvari ponovno 
uporabijo. Želimo si, da nas prepoznajo kot center, 
kjer spreminjamo podobo rabljenega pohištva in kjer 
vsak lahko najde kakšno stvar zase.   

Z E L E N I  P O G O V O R 
 Andrej Strupi

Matjaž Berčon, direktor

Novi delovni stroji, zaščitna oblačila in čas za šport
UTRINKI S TERENA

Novo delovno vozilo za pomoč pri 
košnji, pluženju in drugih delih na 
Mestnem pokopališču Kranj.

Vozilo za čiščenje javnih površin v novi 
preobleki. Nova delovna zaščitna oprema.

Športne igre zaposlenih 
Komunale Kranj.
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KAZALO

Letošnjo pomlad so zaznamovale aktivnosti 
na področju okoljske problematike. Ministrstvo 
je pripravilo osnutke prenovljene zakonodaje. 
Obljubljati pocenitve bi bilo utopično. Bolj 
ozaveščenim veliko pomeni že, če dejansko vedo, 
kaj se s pravilno in ločeno zbranimi odpadki 
dejansko zgodi. Prav tako z države 
sprejemamo informacije o sežigalnicah 
v Sloveniji. Država ni imela prave vizije. 
Pritiski se stopnjujejo, na žalost pa tudi 
skupne količine odpadkov še vedno 
naraščajo. In če se je tukaj država 
odločila skupno reševati problem, 
področje komunalnega blata 
prepušča lokalnim skupnostim. Zato 
smo v zadnjem času priča 
nekaterim zlorabam, po drugi 
strani pa iščemo optimalno 
rešitev. Zaenkrat se ta kaže v 
sušenju blata, ki se posuši do 
90 % suhe snovi. Takšnega odpadka je potem 
manj in ga je lažje ter ceneje oddati.

Tudi v Komunali Kranj smo izvedli nekaj potez, ki 
imajo v prvi vrsti finančni učinek. Umaknili smo 
zbiranje mešane komunalne embalaže z 220 
ekoloških otokov. 92 % te ločene frakcije zberemo 
po sistemu »od vrat do vrat«, medtem ko ostalih 
8 % predstavljajo zlorabe ali preprosto nevednost 
tistih, ki niso imeli zagotovljenega rednega odvoza.

Izziv ostaja zbiranje papirja in stekla. S pandemijo 
so se spremenile nakupovalne navade in povečala 
količina kartonaste embalaže, kar se kaže pri 
prekomernem odlaganju ob ekoloških otokih. 
Včasih bi bil dovolj trud povzročitelja, da bi škatle 
raztrgal na kose, še bolje pa je večje količine 
pripeljati v zbirne centre. Drug izziv je steklo, 
kjer opažamo kršitve zlasti s strani gostincev. 
Medobčinski inšpektorat je že povečal nadzor, 
sledi lahko tudi umik ekološkega otoka. Poslovne 
cone, podjetja in drugi poslovni subjekti morajo 
imeti zagotovljen pogodben odvoz.

No, ena izmed rešitev, nikakor pa ni zveličavna 
in 100-odstotna, je v strategiji ZEROWASTE in 
konceptih KROŽNEGA GOSPODARSTVA. Zaenkrat 
smo na samem začetku, po koncu poletja pa že 
napovedujemo nekatere ukrepe, javno razpravo, 
sprejem prenovljenih občinskih odlokov. Do takrat 
pa želim obilo oddiha, zmerno vroče poletje in čim 
manj pasjih dni!
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Stisk kot blisk
  Zmanjševanje volumna odpadne embalaže

faza: akcije zmanjšanja in učinkovitega 
ločevanja odpadkov,
faza: zmanjševanje ogljičnega odtisa,

faza: pregled verige dobaviteljev in ukrepi za 
boljše zdravje zaposlenih.

1.  

2.  

3.  

Ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje je direktor javnega podjetja Komunala Kranj, Matjaž 
Berčon županom občin, kjer izvajajo GJS zbiranje odpadkov, simbolično izročil prve stiskalnice za 
zmanjševanje prostornine pločevink in plastenk, ki jih bodo uporabniki postopoma prejeli na dom. 

Ozaveščanje o pomenu vzpostavljanja čistega okolja in ohranjanju pogojev, ki omogočajo zdravo 
življenje je v tem času je še posebej pomembno, zato bodo stiskalnice za zmanjševanje prostornine 
odpadnih plastenk in pločevink prejeli vsi uporabniki, kjer komunala izvaja gospodarsko javno službo 
zbiranje odpadkov. Uporabniki Mestne občine Kranj in občin Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko 
bodo na dom prejeli praktične naprave: »Vsem gospodinjstvom bomo na dom postopoma dostavili 
stiskalnice. Osnovni namen naprave je zmanjšanje prostornine odpadnih plastenk in pločevink. 
Stiskalnice bodo pripomogle k boljšemu in učinkovitejšemu ravnanju z odpadki med našimi 
uporabniki,« je povedal direktor komunalnega podjetja.

Pri zbiranju odpadne 
embalaže se srečujemo 
z veliko prostornino 
teh odpadkov. 
Odpadno embalažo 
pred odlaganjem v 
zabojnik izpraznimo in 
zložimo ali stisnemo, 
da zmanjšamo njeno 
prostornino. Tako 
se lahko izognemo 
prenapolnjenim 
zabojnikom za 
odpadke.

Smo zdravilišče za 
rabljeno pohištvo.

preveč uničen za nadaljnjo uporabo. Pa še takrat 
pogledamo, če so uporabni vsaj posamezni elementi, 
ki jih uporabimo za rezervne dele. Vedno smo veseli 
vsake stvari, ki jo dobimo. Običajno že ob prevzemu 
vidimo potencial in videz končnega izdelka.  

Kako potekajo običajni delovni dnevi v vaši 
delavnici?
Vsak dan je poseben, običajnih pravzaprav ni. 
Mogoče je tak tipičen vsakdan, ko nas kdo pokliče za 
prevzem pohištva. Največkrat prosimo za fotografije, 
da lahko ocenimo možnosti obnove, se dogovorimo 
za ogled in prevzem. Seveda pa sočasno potekajo 
različne faze obnove pohištva, organizacija dela – 
predvsem logistika prevozov in prevzemov na terenu, 
komunikacija z našimi trgovinami in strankami.

Mnenja strokovnjakov o količini vode, ki jo je 
potrebno popiti na dan so sicer različna, se pa 
priporočene številke za odraslega človeka gibljejo 
od litra in pol do treh litrov vode na dan.  Najbolj 
sveža in tudi veliko cenejša od ustekleničene vode, 
je seveda voda iz pipe. Glede na analize vode, ki 
jih Komunala Kranj redno izvaja tudi s pomočjo 
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, 
lahko zagotovimo, da je voda, ki priteče iz naših pip 
zelo čista in zdrava. S tem, ko pijemo vodo iz pipe, 
ne ustvarjamo nepotrebne odpadne embalaže in 
skrbimo za okolje ter zdravje. Običajno si lahko pitno 
vodo iz pipe vsak posameznik natoči kar doma, 
če pa se znajdete kje v mestu ali okolici Mestne 
občine Kranj, si z njo lahko postrežete iz priročno 
nameščenih pitnikov, ki se že nekaj let nahajajo na 
naslednjih lokacijah:

• Trubarjev trg 3,
• Slovenski trg,
• Suha-Brdo,
• Zlato polje, pasji park.

Komunala Kranj skrbi za vzdrževanje in čiščenje 
pitnikov, ravno tako pa poskrbi za to, da se voda v 
pitnikih redno pregleduje in rezultati kažejo na zelo 
kakovostno pitno vodo. 

Voda iz pipe - pitniki

Spoštovani!



Ločeno zbiranje odpadkov je urejeno tudi na pokopališčih, kjer 
so postavljeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih 
sveč, cvetja ter ostalih odpadkov. Na Mestnem pokopališču Kranj 
in pokopališču v Bitnjah v namenskih zabojnikih za odpadke 
v zadnjem času opažamo, da vsebina posod za odpadke ni v 
skladu z navodili za ločevanje odpadkov. 

Odpadki se zbirajo ločeno z namenom, da jih razvrščajo na 
posamezne elemente, kjer se sortirajo, predelajo in v večini 
primerov tudi  ponovno uporabijo. Tam, kjer pa so odpadki 
pomešani, je njihova nadaljnja predelava težja ali nemogoča. 
Prosimo za upoštevanje napisov na zabojnikih in doslednost pri 
ločevanju odpadkov.

Ločevanje odpadkov na  
   pokopališčih Odlagamo vse 

vrste odpadnih 
sveč.

Odlagamo umetno 
cvetje, trakove, 

cvetlične lončke, 
pene ikeban 

ter ostale 
mešane 

odpadke.

Odlagamo cvetje, 
ostale biološke 
odpadke, kot so 

plevel, trava, 
listje in 

podobno.
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Bili smo na obisku v OŠ Predoslje

Občine v katerih kranjska komunala izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, so trdno na poti do družbe brez odpadkov. Predstavniki 
občin – Mestne občine Kranj, Občin Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko, komunale ter člani različnih društev so se srečali na treh razširjenih delavnicah Zero 
waste v izvedbi predstavnikov Ekologov brez meja. Izoblikovali so podrobno sliko stanja in izhodišča za učinkovite ukrepe. Narejena pa je bila tudi natančna 
analiza stanja.

Na tretji in hkrati zadnji v sklopu delavnic, so se udeleženci lotili razbijanja mitov o različnih tematikah povezanih z zero waste koncepti.

Miti in neresnice o zero waste konceptu in ravnanju z odpadki nasploh:

     #1   Komunala ne ločuje odpadkov – vse meče v isti koš.

     #2   Komunala je plačana za to, da pobira in ločuje odpadke.

     #3   V zbirnem centru ne moremo odložiti vseh odpadkov, zato jih najdemo v naravi.

     #4   Ni dovolj zabojnikov za tekstil.

     #5   Uporabnikom ni jasno kaj sodi v zabojnik za mešane komunalne odpadke.

     #6   Zero waste je drag štos.

     #7   Prebivalci so o zero waste premalo osveščeni.

     #8   Zero waste ni možen – družbe brez odpadkov niso mogoče.

     #9   Ločevanje odpadkov je za ljudi preveč zapleteno.

www

#8 Zero waste ni možen

Rekli boste, da gre za iluzijo. Prav imate. 
Družba brez odpadkov ni cilj, temveč je pot. 
Prehod ni enostaven in se ne zgodi iz danes 
na jutri, ampak s posameznimi koraki, ki 
vodijo k zmanjševanju in ločenemu zbiranju. 
Slednje dokazujejo številne lokalne skupnosti 
po Evropi in svetu, ki so se zavezale, da 
se bodo s problemi odpadkov soočile in 
ukrepale. To jim seveda ne bi uspelo, če ne 
bi miselnost in delovanje skupnosti v smeri 
zero waste bila poenotena in če prebivalci 
teh skupnosti ne bi razumeli problema 
trenutne prevelike potrošnje. Pri tem je 
ključna sprememba kulture, izobraževanje 
in vključevanje skupnosti. Zero waste družba 
bomo postali, ko bomo uspeli znižati porabo 
materialov in energije ter se ne bomo 
zanašali samo na zmožnosti recikliranja.

Zero waste - miti in neresnice

Več o mitih in resnicah na 
www.komunala-kranj.si

Ob koncu šolskega leta smo obiskali 
učence nižjih razredov Osnovne 
šole Predoslje. Ob prijaznem 

sprejemu ravnateljice in razredničark smo 
skupaj pripravili zelo prijetno druženje. 

Na ploščadi pred glavnim vhodom v šolo so učenci 
v ločenih skupinah od prvega do petega razreda 
lahko spremljali prikaz delovanja posameznih 
delovnih vozil Komunale Kranj in demonstracijo 
uporabe stiskalnice za zmanjševanja prostornine 
odpadne embalaže. Prva postaja, ki je vzbudila 
veliko zanimanja je bila ob električnem vozilu 
Twizy, ki se uporablja za nadzor parkirišč. V 
pogovoru s predavateljem Marjanom so učenci 
izvedeli veliko informacij o sektorju Mestne službe 
in različnih dejavnostih, ki se izvajajo v okviru teh 
služb: upravljanje mestne tržnice v Kranju, skrb za 
parkirišča, javna snaga, pluženje, košnja, skrb za 
ceste, pokopališka dejavnost.

Kako deluje kanalizacijski sistem in kašna je 
naloga velikega delovnega vozila za čiščenje 
kanalizacijskih jaškov in greznic so učenci videli kar 
na primeru čiščenja meteornega jaška na šolskem 
dvorišču. Iz njega sta zaposlena v sektorju Odpadne 
vode Domen in Milan posesala kar nekaj nesnage 
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Zagožen d.o.o. | Cesta na Lavo 2a | 3310 Žalec 
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strokovnjaki za podzemno 
infrastrukturo

V spletni trgovini www.eshop-zagozen.si najdete 
izdelke za hišni vodovod in kanalizacijo. 

Podjetje Zagožen – zanesljivi partner pri urejanju 
podzemne infrastrukture zunanje okolice stanovanjskih 
in drugih manjših objektov že več kot 40 let!

Po demonstraciji uporabe stiskalnice za zmanjševanje 
prostornine plastenk in pločevink, kjer so se preizkusili 
kar učenci sami, je sledil še prikaz upravljanja 

smetarskega vozila, saj je voznik Zvone prikazal 
postopek praznjenja zabojnikov od vrat do vrat. Stekel 
pa je tudi pogovor o smiselnosti zmanjševanja količine 
odpadkov.

Učenci so pokazali veliko zanimanja za delo Komunale 
in postavili nešteto vprašanj, na mnoga pa so znali 
odgovoriti tudi sami. Zavedanje odgovornosti za 
varovanje okolja in skrb za naravo se začne že pri 
najmlajših. Tovrstne vsebine so temelj trajnostnega 
razvoja in predstavljajo nujen del posameznikove 
osnovne izobrazbe. Z veseljem krožimo med 
najmlajšimi in delimo znanje.

Svetovni 
dan zemlje22. 4.

Dan 
podnebnih
sprememb

15. 5. Dan biotske 
raznolikosti

22. 5. Svetovni
dan rinfuze

16. 6. Svetovni dan 
brez plastične 
vrečke

3. 7.

Dan čebel20. 5.
Svetovni 
dan okolja5. 6.

Dan boja proti 
suši in širjenju 
puščav17. 6.

Svetovni okoljski dnevi – opomnik za odgovorno ravnanje z naravo

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.

Odpadna voda nastaja po uporabi 
pitne vode v gospodinjstvih in 
javnih ustanovah (sanitarna 

odpadna voda) ter v industrijskih procesih 
(industrijska odpadna voda). V času 
padavin na onesnaženih utrjenih površinah 
nastane še padavinska odpadna voda, ki 
jo je pred iztokom v vodotoke ravno tako 
potrebno očistiti.

Komunalne in industrijske odpadne vode lahko 
vsebujejo težje biorazgradljive snovi ter biološko 
nerazgradljive snovi, ki jih je potrebno odstraniti 
preden jih vrnemo nazaj v reke, jezera in morja.

Grablje na Centralni čistilni Kranj napravi ostranijo tuj 
material in grobe delce, nato pa poteka anaerobna 
obdelava primarnega in odvečnega blata ter maščob 
v gnilišču. Produkt razgradnje je stabilizirano in 
mineralizirano blato ter bioplin (odvzem bioplina je na 
vrhu gnilišča), ki se na kogeneracijskih enotah pretvori 
v električno in toplotno energijo. Tako si na CČN 
zagotovimo do 50 % lastne električne energije in 
100 % toplotne.

Na Centralni čistilni napravi Kranj blato dehidriramo 
na 28-30 % suhe snovi, končni odpadek predstavlja do 
3.200 ton dehidriranega blata na leto. Z usklajenim 
dogovorom za prevzem se dehidrirano blato sicer 
odvaža sproti (3 x tedensko), a so zaradi (pre)malo 
prevzemnikov cene prevzema odpadnega blata še 
vedno visoke. Sprememb cen je bil kar nekaj, do 
30. 9. 2019 smo imeli 52,10 €/tono, od 1. 10. 2019 je 
poskočila na 106 €/tono in tako naprej do danes, ko 
smo na ceni 204 €/tono odpeljanega odpadnega 
blata. Zgoščeno blato pa pooblaščeni prevzemnik 
odvaža v nadaljnjo obdelavo.

Država nima strategije ravnanja z odpadnim blatom 
in jo prepušča lokalnim skupnostim. Zato občani 
plačujemo visoke stroške. Trenutno odpadno blato 
večinoma izvažamo v tujino za znatne zneske. 
Trajnostni razvoj kaže v smeri nujne lastne predelave 
odpadnega blata oziroma nadgradnje procesa 
ravnanja s to surovino. Sušenje na lastni čistilni napravi 
se trenutno kaže kot najbolj racionalna izbira, saj se v 
procesu sušenja količina blata zmanjša vsaj za trikrat. 
Sušenje blata bo izboljšalo stabilnost materiala in 
zmanjšalo število prevozov, s čimer se bodo zmanjšali 
tudi vplivi na okolje. Posledično pa izračuni finančne 
in energetske učinkovitost tovrstnih okoljskih rešitev 
zagotavljajo tudi nižje zneske na položnicah.

Trajnostne rešitve za
    odpadno blato s CČN

in odpadkov, ki tja ne sodijo, na koncu pa je bil jašek 
deležen še temeljitega pranja.

Nepravilno odložene odpadke iz jaška je »posesal« 
veliki pometalni stroj, ki je namenjen urejanju javnih 
površin. Z glasnim in mogočnim nastopom stroja 
je upravljavec Zoran pritegnil veliko pozornosti in 
odlično opravil svoje delo, saj je bila dovozna šolska 
pot po koncu našega obiska lepo očiščena.

EasyPark tudi v Kranju

Od 1. julija 2021 dalje bo vsem uporabnikom parkirišč 
na območju Mestne občine Kranj na voljo plačevanje 
parkirnine preko mobilne aplikacije EasyPark. Skupina 
EasyPark je vodilni globalni ponudnik pametnih 
digitalnih storitev, v mnogih evropskih državah je 
dobila naziv "najboljša aplikacija za parkiranje". Zakaj? 
Ker je parkiranje in plačevanje z omenjeno aplikacijo 
enostavno, saj vam pomaga najti parkirišče, najbližje 
vašemu cilju, je cenejše (plačate samo toliko, kolikor časa 
dejansko porabite), parkiranje lahko podaljšate na daljavo.

Z mobilno aplikacijo EasyPark lahko plačujete parkirnino v 
+35 mestih v Sloveniji in +3.200 mestih po Evropi. 
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BENUSSI SLOVENIJA 

Cvetkova ulica 1 

Ljubljana - Rudnik

tel.: +386 8 200 44 73 

www.benussi.si


