OBVESTILA UPORABNIKOM

I.

OKTOBER 2014

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
(ne velja za občino Poljčane in Slovenska Bistrica)

OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., obvešča uporabnike komunalnih
storitev, da bo v času od ponedeljka 10. do petka 14. novembra potekala akcija zbiranja nevarnih
odpadkov iz gospodinjstev, kot so: odpadne barve in laki, neuporabljena sredstva za zaščito rastlin,
neuporabljena zdravila, odpadne baterije in akumulatorji, onesnažena embalaža nevarnih
kemikalij/snovi, prazne tlačne posode (spreyi), topila, kisline in baze, fotokemikalije, fluorescentne cevi
in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro, jedilna olja in maščobe, mazalna olja in maščobe, črnila, lepila
in smole, detergenti in čistila, računalniška oprema ter drugi tovrstni odpadki.
Mobilna zbiralnica bo prevzemala nevarne odpadke na zbirnih mestih po naslednjem razporedu:
URNIK AKCIJE ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV ZA LETO 2014
NOVEMBER
PO
10. november ↓

TO
11. november ↓

SR
12. november ↓

OBČINA ROGATEC

OBČINA ROGAŠKA
SLATINA

OBČINA ŠMARJE PRI
JELŠAH

12:00 do 13:00 pri
železniški postaji Sv.
Rok v Dobovcu

11:00 do 12:00 pri stari
šoli v Kostrivnici

11:00 do 12:00 na
parkirišču železniške
postaje Mestinje

14:00 do 17:00 pri
gasilskem domu
Rogatec

12:00 do 13:00 pri
gasilskem domu pri Sv.
Florijanu

12:00 do 13:00 pri
gasilskem domu Šentvid

14:00 do 17:00 na
parkirišču železniške
postaje Rogaška Slatina

14:00 do 17:00 nasproti
stare bencinske črpalke v
Šmarju pri Jelšah

ČE
13. november ↓
OBČINA
PODČETRTEK IN
BISTRICA OB
SOTLI
11:00 do 13:00 pri
gasilskem domu
Podčetrtek

PE
14. november ↓

11:00 do 13:00 na
parkirišču pri
Ribniku v Kozjem

14:00 do 17:00 na
trgu v Bistrici ob
Sotli

14:00 do 17:00 na
parkirišču pri
Zidarju v Lesičnem

OBČINA KOZJE

» ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV JE BREZPLAČNO«
Kako ravnamo z nevarnimi odpadki?
Nevarnih odpadkov ne odlagamo v zabojnik za mešane komunalne odpadke, niti jih ne sežigamo ali
odlagamo v naravo, ker povzročajo obremenjevanje okolja in škodljive vplive na zdravje. Upoštevajmo
navodila na etiketi o tem, kako ravnati z ostanki nevarnih snovi in njihovo embalažo. Nevarne odpadke
obvezno prepuščamo ločeno v najbližjem zbirnem centru ali jih oddamo v času letne akcije zbiranja
nevarnih odpadkov s pomično zbiralnico.
Prepovedano je mešanje različnih skupin nevarnih odpadkov z drugimi odpadki.
Zakaj nevarne odpadke zbiramo ločeno?
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki (Uradni list. RS, št. 21/01) določa obvezno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov.
Z ločenim zbiranjem nevarnih odpadkov:
• preprečujemo onesnaževanje voda, zraka in tal,
• zmanjšamo škodljive vplive na okolje,
• preprečimo poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin,
• omogočamo njihovo varno odstranitev ali predelavo,
• zmanjšamo možnost negativnih vplivov na zdravje.

II.

ELEKTRONSKI RAČUN

V podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o. smo svojim uporabnikom leta 2011 prvič omogočili prejemanje
elektronskih računov na elektronsko pošto - to je bila tako imenovana prva faza elektronskih računov.
Zdaj prehajamo v drugo fazo, v kateri lahko registrirani uporabniki prejmejo elektronske račune tudi
preko elektronske banke.
Na prejem računa v elektronsko banko se lahko prijavijo naši odjemalci, ki so komitenti banke s
podporo storitve e-računov in so hkrati uporabniki spletne oziroma elektronske banke.
Prijava v spletno banko je možna elektronsko, preko vaše spletne banke ali preko spletnega portala
Komunala.info. Za prijavo preko elektronske oziroma spletne banke potrebujete poleg osebnih podatkov
še trinajstmestno sklicno številko, ki jo najdete v peti vrstici na levi strani našega računa. Navodila za
prijavo na e-račun najdete na spletni strani svoje banke, saj se glede na banko razlikujejo. Prijava preko
Komunala.Info pa poteka z registracijo v spletni portal Komunala.info in v možnosti "Prijava na e-račun"
spremenite svoje nastavitve za prejemanje e-računov in program vas sam vodi do uspešne registracije.
S prijavo na e-račun, boste prejeli E-račun, izdan v obliki elektronsko podpisanih datotek XML (namen:
nadaljnja računalniška obdelava) in PDF (namen: vpogled in za izpis) in ne boste več prejemali
računov v papirni obliki, v kolikor ste se prijavili preko spletne banke. V primeru prijave preko aplikacije
Komunala.Info, pa si lahko sami izberete, katero možnost želite- ali prejem e-računa samo v elektronsko
bančništvo ali v elektronsko bančništvo in po elektronski pošti ali samo po elektronski pošti . Pozivamo
vas, da se tudi preko Komunale.Info odločite, da se odpoveste tiskanim računom in obkljukate izjavo
»ne želim več prejemati tiskane različice računa« in tako prispevate k varovanju okolja. Elektronski
račun lahko preko spletne banke poravnate hitro in udobno z enim klikom – brez prepisovanja številk in
referenc.
Vsi uporabniki, ki se bodo prijavili na prejemanje elektronskih računov preko spletne banke do zadnjega
v mesecu, bodo račune, izdane v prihodnjem mesecu, prejeli že elektronsko (npr. vse prijave do
31.10.2014 na elektronske račune, prejmejo račune, izdane od novembra naprej, elektronsko). V kolikor
se uporabniki odločijo za prejem e-računov samo preko spletne banke in še vedno želijo prejemati naša
obvestila, si jih lahko preberejo na naši spletni strani http://www.okp.si ali pa se naročijo nanje z emailom na naš elektronski naslov: tajnistvo@okp.si.
V kolikor se odločite, da elektronskih računov ne želite več prejemati, se odjavite preko vaše spletne
banke ali preko portala Komunala.Info.
Glede na to, da smo začeli z drugo fazo postopka izdajanja e-računov, se vam že vnaprej opravičujemo
za vse morebitne nevšečnosti in težave in vas prosimo, da nas o njih takoj obvestite na naslov:
tajnistvo@okp.si, da jih lahko čim prej odpravimo in vam zagotovimo kakovostno prejemanje e-računov.
OKP Rogaška Slatina

