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Ekološki otoki niso namenjeni 
odlaganju kosovnih odpadkov
Na določenih ekoloških otokih v občinah Krško in Kostanjevica na Krki nekateri občani žal pogosto odlagajo kosovne 
odpadke kar ob zabojnikih. Ravno tako ločeno zbrane odpadke odložijo kar na tla, na otokih pa puščajo tudi še 
uporabne predmete. Veliko primerneje je, če še uporabne predmete odnesete v prodajalno Salon pohištva iz ponovne 
uporabe oziroma Staro šolo ali pa jih podarite dobrodelnim organizacijam, za kosovne odpadke pa naročite odvoz 
oziroma jih dostavite na enega izmed zbirnih centrov. Smetarski kamioni, ki pobirajo ločeno zbrane odpadke, večjih 
kosov ne morejo odpeljati.

Kam s kosovnimi odpadki? 
Občane vljudno prosimo, da v delovnem času odpadke 
pripeljejo v enega izmed zbirnih centrov. Nerazumljivo 
je namreč, da kosovne odpadke, ko so enkrat že naloženi 
v vozilo, nekateri odpeljejo do prvega ekološkega otoka. 
Običajna smetarska vozila ne morejo odvažati kosovnih 
odpadkov, zato je potreben odvoz s posebnimi vozili. 

S septembrom poostren nadzor 
Ker opažamo, da določeni posamezniki še vedno 
ne upoštevajo pravil ločenega zbiranja odpadkov 
oziroma da nekateri pogosto brskajo po smeteh, 
bomo od septembra naprej povečali sodelovanje z 
medobčinskima inšpektoratoma ter vse kršitelje 
skladno z zakonodajo ustrezno sankcionirali. Posebno 
pozornost bomo namenili  identificiranju pravnih oseb, 
ki  nepravilno odlagajo gradbene in druge odpadke. 
Ko bomo kot povzročitelji odpadkov z ustreznim 
sortiranjem in ohranjanjem čiste okolice skupaj z 
izvajalcem javne službe začeli delovati bolj enotno, 
bo projekt »Vsak en korak« resnično zaživel, podoba 
ekoloških otokov pa urejena. 

Vsako gospodinjstvo lahko naroči brezplačen odvoz 
kosovnih odpadkov (3 m3) enkrat letno na 07 48 17 
278, ali 07 48 17 313, ali na www.kostak.si (Informacije/
Obrazci). V večstanovanjskih stavbah upravnik stavbe po 
skupnem dogovoru naroči brezplačen odvoz kosovnih 
odpadkov za vsa gospodinjstva v stavbi. 

Imate doma stvari, ki jih ne potrebujete več?
Prinesite jih v Salon pohištva iz ponovne uporabe, kjer še 
uporabne predmete, kot so mize, stoli, sedežne garniture, 
dekor, svetila ter drugo masivno pohištvo, popravijo, 
obnovijo ali predelajo. V butikih Stara šola pa zbirajo 
še ohranjena oblačila. V Salonu v Krškem lahko kupite 
obnovljeno pohištvo ter druge uporabne predmete za dom, 
v butikih Stara šola pa pestro ponudbo oblačil, s katerimi 
lahko izrazite svoj stil vi ali vaš šolar.

Center za ravnanje z 
odpadki Spodnji stari Grad
Obratovalni čas:
pon.−pet.: 7.00−19.00, 
sobota: 7.00−15.00 

t 07 48 17 278, 07 48 17 276 
e kostak@kostak.si

Zbirni center 
kostanjevica na Krki
Obratovalni čas: 
pon. in čet.: 12.00−17.00, 
1. in 3. sobota v mesecu: 
8.00−12.00

Salon - pohištvo s karakterjem 
in butik Stara šola 
Mercator nakupovalni center Krško – »Šoping« 
CKŽ 132a, 8270 Krško

Obratovalni čas:
pon.−pet.: 9.00−18.00, sobota: 9.00−13.00 

t 068 625 634 
e salon@knof.si 

V družbi Kostak smo organizirali dežurno smetarsko ekipo, ki 
ekološke otoke ureja tudi med vikendi, vendar se kljub številnim 
opozorilom pred zabojniki hitro znova najdejo TV sprejemniki, 
hladilniki, pohištvo, WC školjke, gume in podobna stara krama. 

Posebna jesenska ponudba zajema pisalne mize ter druge 
predmete za uspešen začetek novega šolskega leta.

Zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov bomo na 
nekaterih ekoloških otokih uvedli video nadzor.   



Prijava na brezplačno SMS obveščanje

S podpisom dovoljujem, da lahko zgoraj navedene kontaktne podatke družba Kostak uporablja do preklica za namen SMS 
obveščanja. Potrjujem, da sem seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov*.

Spoštovani, 

že nekaj let v družbi Kostak uporabnikom komunalnih storitev omogočamo SMS obveščanje o motnjah in izrednih 
dogodkih na vodovodnih sistemih. Ker ste uporabniki to dobro sprejeli in želimo naše storitve še izboljšati, bomo 
obveščanje razširili tudi na področje odvoza odpadkov – od sedaj ste lahko z SMS sporočilom obveščeni o terminu 
odvoza odpadkov na vašem odjemnem mestu, in sicer dan pred predvidenim odvozom. 

Na brezplačno SMS obveščanje se prijavite s spodnjim prijavnim obrazcem. 

Obvestila o moteni oskrbi s pitno vodo lahko 
spremljate na spletni strani kostak.si ali Facebook 
profilu facebook.com/kostak.si. Termine odvoza 
odpadkov na vašem odjemnem mestu pa najdete 
na povezavi http://uod.kostak.si oziroma v 
zavihku URNIKI ODVOZA ODPADKOV 2021 na 
spletni strani kostak.si (uvodna stran).

Izpolnite obrazec ter ga pošljite 
na naslov Kostak, d. d., Leskovška 
cesta 2a, 8270 Krško. Skeniran 
izpolnjen obrazec lahko pošljete 
tudi e-naslov sms@kostak.si. 
Izpolnite pa ga lahko tudi na 
kostak.si/informacije/obrazci. 

Ime in priimek

Naslov

Številka mobilnega telefona

Naslov ali številka odjemnega mesta, za katerega želite prejemati obvestila:

Prijavljam se na obveščanje (označi): 

o motnjah in izrednih dogodkih na področju oskrbe s pitno vodo,

o terminih odvoza posameznih vrst odpadkov.

Kraj in datum

Obrazložitev:
* Kostak (v nadaljevanju: izvajalec) se zavezuje, da bo skrbno varoval osebne podatke uporabnikov, pridobljene s prijavo v sistem za obveščanje. Podatki 
se bodo zbirali, pridobivali, hranili in obdelovali izključno za namene obveščanja glede kakovosti in motene oskrbe s pitno vodo.

Podatki so varovani skladno z zahtevami veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Izvajalec se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, 
kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Uporabnik v postopku prijave vpiše zahtevane osebne podatke prostovoljno in samostojno odgovarja za vsebino, ki jo vpiše ob prijavi. Uporabnik potrjuje, 
da je bil pred registracijo prijave ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov ter podaja osebno privolitev, da lahko izvajalec 
obdeluje predane osebne podatke za prijavo v sistem obveščanja.

Izvajalec se zavezuje, da osebnih podatkov in kontaktnih informacij uporabnikov ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja 
uporabnika, ali v kolikor bi to zahtevala veljavna zakonodaja, ne bo razkril tretjim osebam. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik 
možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

V primeru sprememb ali odjave to sporočite na elektronski naslov sms@kostak.si, pokličite na  
telefonsko številko 07 48 17 224 ali se zglasite na sedežu družbe Kostak.

Podpis

SMS obveščanje 
uporabnikov 
komunalnih storitev

kostak.si


