OBVESTILA UPORABNIKOM

APRIL 2016

22. april – Svetovni dan Zemlje
22. aprila je svetovni dan Zemlje, ki ga letos praznujemo že sedemintridesetič. Na ta poseben dan v letu, ki je
namenjen dvigovanju zavesti o varovanju okolja, smo v podjetju OKP Rogaška Slatina pripravili dan odprtih vrat v
zbirnem centru Tuncovec in Centru ponovne uporabe. S prikazom delovnih procesov, ki vodijo k zmanjševanju
odpadkov in varčevanju z viri želimo ozavestiti spoznanje o tem, kako smo dejansko povezani z naravo in
odvisni od nje. Ker krožno gospodarstvo na našem območju že izvajamo v praksi z zagotavljanjem kroženja virov
in materialov, je naša odgovornost do planeta Zemlje pomemben prispevek k ozaveščanju občanov in varovanju
okolja.
Program:
Dan odprtih vrat - zbirni center Tuncovec in Center ponovne uporabe: od 10.00 - 14.00 ure
· Ogled CPU Rogaška Slatina
 Zero waste v praksi
 Učna delavnica: prepoznavanje zdravju prijaznih oblačil
· Zbirni center OKP Tuncovec
 Prikaz kompostiranja bioloških odpadkov

Ravnanje z grezničnimi goščami in blatom iz MKČN
Greznične gošče in blato iz malih čistilnih naprav vsebuje veliko različnih spojin, zlasti ogljikovih in dušikovih,
mnogo mikroorganizmov ter drugih okolju in zdravju škodljivih snovi. Včasih so greznične odplake iz
gospodinjstev lahko bolj onesnažene in nevarne kot katerakoli industrijska odpadna voda, zato je pomembno, da
z njimi pravilno ravnamo. Malomarno izlite v okolje lahko povzročijo različne težave, kot npr. onesnaženje virov
pitne vode, širjenje nalezljivih bolezni in "cvetenje" stoječih ali počasi tekočih voda.
Zaradi vpliva, ki ga imajo na okolje, sodijo greznične gošče in blato na čistilno napravo, kjer se razgradijo in tako
ne onesnažujejo našega okolja.
Državna zakonodaja predpisuje redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na
tri leta, odlaganje v okolje je prepovedano.
Praznjenje, odvoz in čiščenje izvaja izključno družba OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina
d.o.o., kot edini izvajalec gospodarske javne služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju vseh šest
navedenih Občin UE Šmarje pri Jelšah.
Nepooblaščenim izvajalcem ni dovoljeno praznjenje greznic in prevzemanje blata iz greznic in MKČN. V primeru
ugotovljenih kršitev bomo uporabnika greznice in MKČN ter izvajalca dolžni prijaviti pristojnemu inšpektorju.
Občane tudi obveščamo, da odvoz in razsip grezničnih gošč v okolje (njive, travniki, potoki) ni dovoljen.
Tudi te kršitelje bomo prijavili pristojnemu inšpektorju.
Izjema so kmetijska gospodarstva, ki imajo s strani izvajalca javne službe izdano soglasje k oprostitvi plačila
praznjenja grezničnih gošč oz. blata iz MKČN za kmetijska gospodarstva.
Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z živinorejo, imajo v skladu z 2. in 3. odstavkom 13. člena Uredbe o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS, št. 88/11, 8/12) možnost, da blato iz
lastne greznice oziroma MKČN manjše od 50 PE, zmešajo z gnojevko ali gnojnico v gnojnih jamah, kjer jo
skladiščijo najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. Pri tem želimo opozoriti, da je ravno
zaradi vsega, kar danes vsebujejo greznične gošče, potrebno dosledno upoštevati šestmesečni rok skladiščenja
pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. Zavedati se je potrebno, da greznične gošče vsebujejo vse, kar iz
gospodinjstva odvajamo v greznice, tudi čistila, pralne praške, ipd.. Z uporabo grezničnih gošč za gnojilo,
četudi zmešanih z gnojevko, vse te snovi raztrošene po njivah, preidejo v pridelke, ki na koncu končajo
na naših krožnikih.
OKP Rogaška Slatina

