OBVESTILA UPORABNIKOM

MAREC 2015

1. LOČENO ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV
(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
Obveščamo vas, da bomo v času med 
30.03. do 03.04. 2015 pri večstanovanjskih objektih
izvedli 
odvoz kosovnih odpadkov
. Kosovni odpadki morajo biti na dan odvoza pripravljeni
na odjemnem mestu zjutraj ob 6.00 uri in sicer ločeni po frakcijah kot je navedeno v
spodnji tabeli. 
V kolikor odpadki ne bodo ustrezno pripravljeni
,
jih ne bodo odpeljani.
Prav tako 
ne bomo odpeljali odpadkov
,
ki ne sodijo med kosovne
.
MED KOSOVNE ODPADKE
NE SODI

SODI
sanitarna oprema

gospodinjski odpadki

pohištvo

gradbeni odpadki

preproge

strešne salonitne kritine

oblazinjeno pohištvo in vzmetnice

zemlja, listje in veje

svetila in senčila

nevarni odpadki

bela tehnika

avtomobilske gume

Odpadna elektronska oprema , kovinski
predmeti

avto karoserije

URNIK ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV
OBČINA/ULICA

Datum odvoza

OBČINA/ULICA

Datum odvoza

Rogatec

30.3.2015

Rogaška Slatina  del

3.4.2015

Kozje, Lesično

31.3.2015

 ŽIBERNIK

3.4.2015

Podčetrtek

31.3.2015

 STEKLARSKA

3.4.2015

Šentvid , Zibika, Tratna

31.3.2014

 STRITARJEVA

3.4.2015

Šmarje pri Jelšah

1.4.2015

 ZDRAVILIŠKI TRG

3.4.2015

Rogaška Slatina  del

2.4.2015

 UL.KOZARE

3.4.2015

 UL. XIV. DIVIZIJE

2.4.2015

 UL. TALCEV

3.4.2015

 IZLETNIŠKA

2.4.2015

 LJUBLJANSKI DOM

3.4.2015

 GOZDNA

2.4.2015

 POD BELLEVUJEM

3.4.2015

 ŽUPANČIČEVA

2.4.2015

 STRITARJEV DOM

3.4.2015

 CELJSKA

2.4.2015

 KIDRIČEVA

2.4.2015

 UL. KOZJAN. ODREDA

2.4.2015

 PRVOMAJSKA

2.4.2015

Ne glede na navedeno akcijo skupnega odvoza kosovnih odpadkov, lahko odvoz kosovnih
odpadkov še vedno enkrat letno naročite z naročilnico, ki jo najdete na naši spletni strani
(
www.okp.si
)
ali dvignete na sedežu podjetja.

2. PLAČEVANJE POLOŽNIC OKP BREZ PROVIZIJE V ŠMARJU PRI JELŠAH
2. marca 2015 je tudi v Šmarju pri Jelšah začela delovati občinska blagajna in sicer v
prostorih podružnice Delavske hranilnice, ki je odprla svoja vrata na Rogaški cesti 25.
Aktivnosti za odprtje občinske blagajne je vodila Občina Šmarje pri Jelšah, ki je tako
dosegla, da lahko tudi občani občine Šmarje pri Jelšah odslej nekatere položnice plačujejo
brez plačila provizije.
Občani občine Šmarje pri Jelšah bodo lahko na občinski blagajni plačevali položnice z
gotovino brez provizije za storitve naslednjih javnih zavodov in podjetij:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
Glasbena šola Rogaška Slatina
Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
OKP Rogaška Slatina d.o.o.
SZ Atrij Celje
Občina Šmarje pri Jelšah.

Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je z Delavsko hranilnico (skupaj z ostalimi
javnimi zavodi in podjetji) sklenilo pogodbo o poslovnem sodelovanju, na podlagi katere bo
podjetje v bodoče pokrivalo provizijo za plačilo položnic podjetja namesto uporabnikov
komunalnih storitev.

OKP Rogaška Slatina


