
 
 

 

 

OBVESTILA IZ ZADNJE STRANI RAČUNA: JUNIJ 2015 

 

Kaj ne sodi v kanalizacijo? 

V kanalizaciji žal pogosto najdemo stvari, ki vanjo ne sodijo! Vlažilni robčki, palčke za ušesa, odpadna olja in 

podobno ovirajo ali celo onemogočijo pretok odpadne vode in škodujejo napravam na kanalizacijskem sistemu (poškodbe, 

obrabe, okvare, ustavitve procesov čiščenja, itd.). 

Za zagotavljanje nemotenega procesa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v internih inštalacijah in javni 

kanalizaciji vas prosimo, da v odtoke NE odlagate oziroma izlivate / izpuščate:  

 Ostankov pripomočkov za osebno higieno in zaščito (vlažilni robčki, palčke za ušesa, higienski vložki, tamponi, 

     britvice, robčki za nego dojenčka, povoji, obliži, gaze).  

 Maščob iz gospodinjstev, odpadna mineralna olja, barve, lake in naftne derivate.  

 Strupene snovi in snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske mešanice (npr. kisline, alkalije, fitofarmacevtska 

    sredstva, zdravila). 

 Organske odpadke (npr. gospodinjske odpadke in ostanke hrane, zelenjavo, rastline, plevel, celo dele 

    živalskih trupel in ostanki kolin). 

 Pepela, kosti, mavca, betona, peska, tekstila, lesa, perja, dlak, stekla, žagovine, plastike, gradbene odpadke. 

 

V primeru zamašitve interne kanalizacije lahko na telefonski številki 07 48 17 228 naročite snemanje, prebijanje ali 

čiščenje interne kanalizacije. Cenik storitev je objavljen na spletni strani www.kostak.si.  

Dejavnost ravnanja z odpadki  

 v mesecu juliju začenjamo s pranjem posod za odpadke. Za morebitne zamike pri rednem odvozu odpadkov se 

vam  opravičujemo. 

 v naslednjih mesecih bomo s pobiranjem odpadkov pričeli že ob 6. uri zjutraj. V primeru izredno visokih 

temperatur pa ob 5. uri zjutraj. Prosimo vas, da spremembo urnika upoštevate pri namestitvi posod za 
odpadke. 

 odvoz kosovnih odpadkov lahko vsako gospodinjstvo naroči enkrat letno na telefonsko številko 07 48 17 278. 

Izvedba storitve je brezplačna.  
 

Voda — naše bogastvo  

Kakovostna pitna voda nam omogoča življenje in predstavlja enega izmed osnovnih pogojev zdravja.  

Morebitno sušno obdobje lahko negativno vpliva na redno oskrbo s pitno vodo, zato vas prosimo, da v vročih dneh 

kontrolirano in varčno uporabljate pitno vodo, ob morebitnem izpadu oskrbe pa za strpnost in razumevanje. 

Potrudili se bomo, da bo tovrstnih izpadov čim manj. 

Plačilo okoljske dajatve v primeru polnjenja bazenov 

Okoljska dajatev – pitna voda se mora za primere polnjenja bazenov na osnovi pisne obrazložitve Generalnega 

finančnega urada, ki smo ga prejeli v mesecu juniju 2015, zaračunati v celoti oziroma po stanju zaračunane 

vodarine.    

Za razumevanja se vam zahvaljujemo.   

  

 


