OBVESTILA UPORABNIKOM

DECEMBER 2014

1. URNIKI ODVOZA ODPADKOV ZA LETO 2015
(ne velja za občini Poljčane in Slovenska bistrica)
V prilogi vam pošiljamo urnike rednega odvoza odpadkov za leto 2015, po katerih bomo v prihodnjem letu
izvajali odvoze vseh vrst odpadkov.
Pošiljamo vam:
- urnik odvoza mešanih komunalnih odpadkov, rumenih vreč, papirja in stekla, tekstila ter obutve in
- urnik odvoza biološko razgradljivih odpadkov.
Vsi urniki bodo po novem letu dostopni na naši spletni strani www.okp.si, dobite pa jih lahko tudi na blagajni
podjetja.
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo tudi v letu 2015 potekala na enak način kot v letu 2014. Potekala bo v
mesecu novembru 2015, natančen urnik vam bomo posredovali v naslednjem letu pred akcijo.
Zbiranje in odvoz kosovnega odpada bo tudi v letu 2015 potekalo na podlagi naročilnic.
2. OBVESTILO O DELOVNEM ČASU MED PRAZNIKI
Zaradi praznikov in dopustov bo mestna blagajna v sredo 24.12.2014 in 31.12.2014 poslovala samo od 8. do
11. ure.
Uradne ure bodo v sredo 24.12.2014 in 31.12.2014 od 8. do 12. ure.
V petek, 2. januarja 2015, OKP Rogaška Slatina d.o.o. NE POSLUJE zaradi kolektivnega dopusta.
DEŽURNE SLUŽBE:
 OSKRBA S PITNO VODO
na številki 031 532 094 - za območje občin Rogaška Slatina, Rogatec in Poljčane,
na številki 031 362 539 – za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli;
 KANALIZACIJA, GREZNICE, ČISTILNE NAPRAVE - na številki 031 365 030

********************************************************
Spoštovani uporabniki naših storitev, ob koncu leta se vam zahvaljujemo za zaupanje in
prijetno sodelovanje v tem letu.
Želimo, da vam praznični dnevi prinesejo veliko lepih trenutkov, v novem letu pa vam želimo
veliko zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva.
Hkrati se vam zahvaljujemo, ker nas podpirate pri uresničevanju naše vizije in iskanju rešitev
za učinkovito upravljanje z zelenimi viri. Vabimo vas, da obiščete našo spletno stran, na
kateri lahko dostopate do nove izobraževalno zabavne mobilne spletne strani
ECOHEAD/EKOGLAVCA, ki smo jo pripravili za »zeleno« ozaveščanje ambasadorjev
bodoče družbe, naših otrok:
http://okp.si/ecohead/
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