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KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d.

�Ustanovitev l. 1954;
�Sodobno podjetje, širok spekter dejavnosti;
�V skupini Kostak 360 zaposlenih;
�Lastna razvojno raziskovalna enota;
�Vzpodbujanje inovativnosti, dodatna 

izobraževanja;
�Vzpostavljen sistem vodenja: 

• ISO 9001: 2008 (standard za kakovost), 

• ISO 14001: 2004 (ravnanje z okoljem), 

• BS OHSAS 18001: 2007 (varstvo in zdravje 
pri delu) in 

• ISO 50001:2011 (upravljanje z energijo). 

�Zanesljiv partner;
�Delujemo skrbno in odgovorno do okolja.
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Dejavnosti družbe KOSTAK d.d.

GJS v ob činah Krško in 
Kostanjevica na Krki:

�Ravnanje z odpadki; 

�Odvajanje in čiščenje odpadnih ter 
padavinskih voda; 

�Oskrba s pitno vodo; 

�Pogrebna in pokopališka 
dejavnost; 

�Upravljanje tržnice; 

�Vzdrževanje občinskih javnih cest;

�Urejanje in čiščenje javnih površin, 

�Javna razsvetljava, izobešanje 
zastav in okraševanje v naseljih. 

Tržne dejavnosti:

Komunalne in ostale storitve po naročilu različnih 
investitorjev; 

�Vzdrževalna in čistilna dela (čiščenje in 
vzdrževanje v NEK in drugod); 

�Gradbeništvo (HE Blanca, HE Krško, gradnja 
komunalne infrastrukture, gradnje in rekonstrukcije 
regionalnih ter lokalnih cest, pločnikov in parkirišč, 
ureditev trgov, ulic in križišč, vse vrste zemeljskih 
del in izkopov, sanacij plazov, kamnolomov in 
rušenja objektov); 

�Ureditev in zasaditev javnih površin, 

�Trgovina (prodaja gradbenega in elektro materiala 
ter materiala za komunalne storitve);

�Upravljanje z omrežji za distribucijo plina;

� Izgradnja širokopasovnega omrežja v občini KK;

�Druge storitvene dejavnosti.
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Center za ravnanje z odp. (CERO) Spodnji Stari Grad

OVD: Zbiranje odpadkov in predelava odpadkov.
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IS-ODPADKI

�Začetek uporabe v letu 2013 (registracija, digitalno potrdilo SI-GENCA),
�V sistemu IS-ODPADKI se pojavljamo v treh vlogah (OVD), imamo status: 

• povzročitelja,
• predelovalca,
• zbiralca.
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Začetne težave

�Nekaj težav z registracijo v sistem IS-ODPADKI

• Medsebojna pomoč kom. podjetij in tudi MKO

�Nejasnost z izdajanjem pooblastil za izpolnjevanje el. ev. listov (KDO –
KOMU)?

• Pojasnilo MKO – izvirni povzročitelj ali drug imetnik odpadkov, ki je registriran 
uporabnik IS-ODPADKI mora elektronsko izpolniti in podpisati ev. list sam, tega 
v njegovem imenu ne sme storiti zbiralec oz. izvajalec obdelave.

�Možnost podvajanja ev. l. oz. dvojne količine odpadkov – prevzemanje 
m.k.o. v MBO s strani drugih komunalnih podjetij in oddajanje ostanka 
obdelave na regijsko odlagališče CeROD (NM), lastno odlagališče imamo 
že od avg. 2007 zaprto.

• Nasvet MKO: dnevno transportirani odp. na reg. odlag. – dnevni ev. l. 

za sprejeto kol. m.k.o. s strani drugih kom. podjetij - mes. ev. l.
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Uporabljanje IS-ODPADKI

�Težava v primeru, da je podpisan in že zaključen ev. list v sistemu 
potrebno popraviti:

• Rešitev - Klic na ARSO 
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Želje/pri čakovanja v povezavi z IS-ODPADKI

�Logična povezava: IS ODPADKI – letno poročanje (IJSVO): velik 
prihranek časa, ki se ga porabi tako za oddajo letnih poročil o odpadkih 
pri zavezancih za poročanje, kakor tudi pri državnih institucijah, ki te 
odpadke obdelujejo (Stat. urad RS).


