
Portal »Komunala-info«

Portal po predhodni registraciji (navodila za registracijo so priložena) uporabnikom omogoča vpogled 
v zgodovino računov, odčitkov, datumov praznjenja greznic, … . Poleg tega pa lahko uporabniki preko 
portala sporočajo tudi stanje vodomerjev ter podajajo reklamacije.

Po obvestilu o začetku delovanja portala se je kaj nekaj odločilo za uporabo le -tega. Uporabniki vidijo 
portal predvsem kot prednost pri sporočanju stanja vodomerja in tudi mi si želimo čim več sporočanja 
preko portala, saj tako ročni vnos ni potreben.

Odzivi uporabnikov so v glavnem pozitivni, prejeli pa smo tudi nekaj predlogov za izboljšavo. Sistem je 
vsekakor možno izboljšati, vendar se je potrebno zavedati, da vsaka izboljšava oziroma sprememba stane. 
Zato na vsak posamezni komentar ne bomo takoj reagirali, če pa se bo enakih ali podobnih komentarjev »
nabralo« bomo seveda razmišljali v izbrani smeri izboljšave. Zato uporabnike pozivamo, da nam še naprej 
pošiljate svoje pripombe in predloge. 

Urnik odvoza odpadkov za leto 2023

Pri sistemu odvoza odpadkov v letu 2023 ne planiramo večjih sprememb, zato so urniki odvozov po 
progah že narejeni in na voljo na naši spletni strani. Natisnjeni bodo tudi na setvenem koledarju, po katerem 
je vsako leto več povpraševanja. Koledarjev ne bomo pošiljali po pošti, saj jih tako vsaj pol konča med 
odpadki. Uporabnikom, ki se bodo zglasili pri nas (uprava, PCRO Vranoviči, ZC Semič) pa jih bomo z 
veseljem podarili. Koledarji so že v tisku in bodo pripravljeni po 10. 12. 2022. 

Kljub temu da so urniki odvozov skrbno pripravljeni, pa se čez leto še vedno lahko zgodi, da bo med 
letom potrebna kakšna manjša sprememba, ki v koledar seveda ne bo mogla biti vpisana. Zato smo urnik 
odvoza naredili tudi v elektronski obliki. Ta oblika je na voljo že več let vendar jo uporabljajo le redki. 
Uporabnik enostavno pošlje elektronsko sporočilo (ne potrebuje posebnega obrazca ali vloge) na 
sprejemna.pisarna@komunala -crnomelj.si, da želi prejeti koledar odvoza odpadkov v elektronski obliki. V 
tekstu naj omeni tudi za katero odjemno mesto oziroma za kateri dan v tednu in občino. Iz sprejemne 
pisarna bomo po tem poslali celoletni urnik za določeno progo na elektronski naslov iz katerega je bila 
prošnja poslana. Urnik bo v obliki vabila na dogodek. Ob potrditvi vabila se uporabniku urnik prepiše v 
njegov koledar, ki uporabnika en dan pred odvozom opomni. Takšna oblika je še posebej uporabna ob 
spremembah urnika čez leto, saj se vse spremembe avtomatsko zabeležijo v koledarju vsakega 
uporabnika. 

Uradne ure za stranke

Že pred časom smo vpeljali uradne ure za stranke za sprejemno pisarno. Uvedba urnika je bila 
narejena zaradi reorganizacije oziroma optimizacije dela znotraj upravne stavbe. Zaposleni v sprejemni 
pisarni imajo poleg sprejemanja telefonskih klicev in strank še druge zadolžitve, ki pa jih ne morejo 
opravljati, če imajo polno pisarno strank. 

Kljub obvestilu in napisu na vhodnih vratih pa (nekatere) stranke uradnih ur enostavno ne upoštevajo. 
Zvonijo, trkajo na okno sprejemne pisarne ali pa skušajo na silo odpreti vhodna vrata. V pol leta smo morali 
že dvakrat zamenjati magnetno ključavnico. 

Iz oddelka skupnih služb, kamor spada tudi sprejemna pisarna je ena zaposlena na daljši bolniški 
odsotnosti, druga pa je odšla na porodniški dopust in je zato obremenjenost zaposlenih v sprejemni pisarni 
še večja. Zato občane naprošamo, da upoštevajo uradne ure. 

Stranke in poslovni partnerji, ki imajo dogovorjen termin za sestanek z drugimi sodelavci še vedno 
lahko to opravijo izven urnika uradnih ur, vendar pri tem ni potrebno dodatno obremenjevat sprejemne 
pisarne. Zaposlenega s katerim ste dogovorjeni pokličite na mobilni telefon in vrata vam bo prišla odpreti 
osebno. 

Samo Kavčič, direktor JP Komunala Črnomelj


