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Odvoz odpadkov med prazniki  
  

 Odvoza mešanih komunalnih odpadkov na praznični dan 25. 12. 2014 ne bo, potekal bo z enodnevnim 

     zamikom.  

 Biorazgradljive odpadke bomo od meseca decembra do vključno meseca februarja odvažali vsakih 14 dni.  

     Sprememba pri odvozu biorazgradljivih odpadkov bo le 1. 1. 2015, ko bo zaradi prazničnega dne odvoz 

     prestavljen na 2. 1. 2015.   

  
Uskladitev cen komunalnih storitev v občini Krško z vladno uredbo o oblikovanju cen komunalnih 
storitev  
  

Konec leta 2012 je bila sprejeta Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-

darskih javnih služb varstva okolja. Za območje občine Kostanjevica na Krki smo cene po določilih uredbe obli-

kovali v mesecu aprilu 2014. Na območju občine Krško pa jih bomo predvidoma z mesecem februarjem 2015. 

Bistvena novost, ki jo uvaja uredba, je enotna cena za izvajanje storitev za gospodinjstva in gospodarstvo. Na 

računu za komunalne storitve se bodo za posamezno dejavnost ločeno prikazovale naslednje postavke: 

 omrežnine oziroma cene javne infrastrukture za vsako dejavnost in  

 cene izvajanja storitev za vsako dejavnost.  

Storitev zbiranja in obdelave odpadkov bomo pri gospodinjstvih na območju Občine Krško zaračunavali po šte-

vilu stalno in začasno prijavljenih oseb na posameznem odjemnem mestu, zato vas prosimo, da skrbno preveri-

te število oseb, navedenih v zgornjem desnem okvirčku računa, ki smo jih pridobili iz uradnih evidenc. V prime-

ru morebitnega odstopanja števila oseb v gospodinjstvu nam posredujte Potrdilo iz gospodinjske evidence ozi-

roma Potrdilo o prijavi stalnega/začasnega prebivališča. Potrdila pridobite na upravni enoti.    

  
Možnost prejemanja e-računov v vašo banko  
  
V družbi KOSTAK d.d. smo pristopili k dodatni možnosti prejemanja e-računov. Mesečno vam ga lahko posredu-
jemo na vaš  e-naslov ali direktno v vašo banko. Za naročilo je potrebna prijava oziroma sprememba nastavitev 
na portalu Komunala.info ali preko obrazca, ki ga najdete na www.kostak.si/informacije.  

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na Bojano Janc Lekše, dosegljivo na telefonski številki 07 48 17 

249 ali na elektronski naslov kostak@kostak.si.  

Zahvaljujemo se vam za vaš prispevek k varovanju okolja! 
  
Prižig lučk, 5. decembra, v Zatonu v Krškem, ob 18.30  
  
V petek, 5. decembra, vas ob 18.30 vabimo na prireditev  
Prižig prazničnih lučk v Zatonu v starem Krškem. Nastopali  
bodo osnovnošolci in Pihalni orkester Krško. Lučke bomo  
prižgali na jelki velikanki, sestavljeni iz plastenk, ki  
smo jih zbirali skupaj z osnovnošolci in VDC Krško-Leskovec,  
pri izdelavi ogrodja jelke pa je sodeloval tudi Šolski center  
Krško-Sevnica.   

 
Vabljeni! 
  
Želimo vam vesel božič in srečno novo leto!  
Kostak d.d.  

  
 


