
DELO KOMUNALE HRASTNIK V ČASU ŠIRJENJA NOVEGA KORONAVIRUSA 

Razmere zaradi širjenja koronavirusa se dnevno spreminjajo, zato na Komunali Hrastnik skladno s 

tem prilagajamo svoje delo. Prizadevamo si, da delovni proces na področju izvajanja obveznih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja tudi v tem času poteka nemoteno.  

Prosimo, da spremljate našo spletno stran www:ksphrastnik.si/AKTUALNO, kjer vas bomo sproti 

obveščali o morebitnih spremembah.   

Praznjenje BIO zabojnikov v naseljih individualnih hiš  

Zabojnike za biološke (BIO) odpadke bomo v naseljih individualnih hiš do nadaljnjega praznili po  

zimskem času – na vsake 14 dni.  

Zimski čas praznjenja BIO zabojnikov, ki traja od 15. 11. – 15. 3., bomo podaljšali  izključno zaradi 

izvajanja preventivnih ukrepov v podjetju z namenom, da bomo imeli v času epidemije 

KORONAVIRUS ves čas prisotno zadostno število voznikov komunalnih vozil in komunalnih 

delavcev za izvajanje storitev ravnanja  s komunalnimi odpadki.  

KOSOVNE ODPADKE, ki naj bi jih pobirali po sistemu od vrat do vrat – 6. aprila 2020, ne bomo 

odvažali.  

Povzročitelje odpadkov prosimo, da se ravnajo odgovorno in kosovne odpadke NE ODLAGAJO na 

zbirna in odjemna mesta za odpadke v blokovskih naseljih in ne na ekološke otoke v naseljih 

individualnih hiš.  

Prosimo, da hranite kosovne odpadke do naslednjega odvoza doma (v kleteh, v garažah oz. na 

drugih ustreznih mestih).  

 

ZAŠČITNA OPREMA 

Podana so nova in dopolnjena navodila glede zbiranja odpadne zaščitne opreme. 

Uporabljene zaščitne maske in respiratorje, uporabljene rokavice in papirnate robčke, ki bi lahko 
bili potencialno kužni, zbirajte v plastične vrečke, ki jih tesno zaprite (zavežite, zalepite). Zaprto 
vrečo lahko nato po preteku treh dni (do takrat jo hranite doma na varnem mestu) odložite v 
posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov - ČRNI ZBIRALNIK. 

 

Hvala za razumevanje. 

 

 

 

 

 

 



 

KONTAKTNE ŠTEVILKE KOMUNALE HRASTNIK V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUS  

 GSM številka 

 

stacionarna številka  elektronski naslov  

POGREBNA SLUŽBA  041  758 916   

VODOVOD – KANALIZACIJA 041 706 732   

ODPADKI  031 706 733    

STANOVANJSKI ODDELEK 041 706 730   

NUJNE ZADEVE GLEDE IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB  041 354 047   

    

TAJNIŠTVO  03 56 42 310  tajnistvo@ksp-hrastnik.si 

FINANČNA SLUŽBA – KOMUNALNE STORITVE  03 56 42 343 vojka.grahek@ksp-hrastnik.si 

FINANČNA SLUŽBA – STANOVANJSKE STORITVE   03 56 42 340  mihaela.askerc@ksp-hrastnik.si 

    

 

 

 

 

 

 

 



KONTAKTNE ŠTEVILKE - KORONAVIRUS  

 

POGREBNA SLUŽBA  041  758 916 

VODOVOD – KANALIZACIJA 041 706 732 

ODPADKI  031 706 733  

STANOVANJSKI ODDELEK 041 706 730 

NUJNE ZADEVE GLEDE IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB  041 354 047 

 


