
 
OBVESTILA UPORABNIKOM                                 OKTOBER 

2018 

 

I. 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 05. do petka 09. 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, ter drugi tovrstni                  
odpadki. 
 
Mobilna zbiralnica bo prevzemala nevarne odpadke na zbirnih mestih po naslednjem razporedu: 
 

URNIK AKCIJE ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV ZA LETO 2018 
 

N O V E M B E R 

PO TO SR ČČE PE 
5. november ↓↓ 6. november ↓↓ 7. november ↓↓ 8. november ↓↓ 9. november ↓↓ 

OBČČINA ROGATEC OBČČINA ROGAŠŠKA 
SLATINA 

OBČČINA ŠŠMARJE PRI 
JELŠŠAH 

OBČČINA 
PODČČETRTEK 

IN BISTRICA OB 
SOTLI 

OBČČINA KOZJE 

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 

11:00 do 13:00 
pri gasilskem 

domu Podčetrtek 

11:00 do 12:00 na 
parkirišču pri 

Ribniku v Kozjem 

14:00 do 16:00 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 16:00 
na trgu v Bistrici 

ob Sotli 

13:00 do 16:00 na 
parkirišču pri 

Zidarju v 
Lesičnem 

 

14:00 do 17:00 na 
parkirišču železniške 

postaje Rogaška 
Slatina 

14:00 do 16:00 nasproti 
stare bencinske črpalke 

v Šmarju pri Jelšah 
  

 
 » ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV JE BREZPLAČČNO« 
 
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 loččeno? 
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.  

 
OBRNI ! 

 



 
 
 
 

II. ALI BI TUDI LETOS PRIŽŽGALI SVEČČO MANJ? 
 
Približžuje se 1. november, ko na grobovih v spomin na pokojne prižžigamo veliko svečč, zato letos nekaj                 
naredimo za naravo in prižžgimo kakššno sveččko manj ali sveččo z dolgo žživljenjsko dobo. 
V Sloveniji vsako leto prižgemo okoli 16 milijonov sveč, kar pomeni, da vsak Slovenec v povprečju na grobove                  
odnese osem sveč na leto. Ob prazniku ob spominu na mrtve za 1. november na slovenskih grobovih zagori                  
okoli 11 milijon sveč. Preprečevanje in zmanjševanje količin odpadkov je naša prednostna naloga, ki pa ni                
lahka, saj zahteva spremembo našega razmišljanja in tudi navad. Običajno pri kupovanju izdelkov sploh ne               
razmišljamo o tem, da bo nakup, ali del tega nakupa prej ali slej končal med odpadki. Noben odpadek ni dober                    
odpadek, tudi če se ga da predelati. Zato je naša naloga, da spodbujamo ljudi k razmišljanju, da odpadki                  
nastajajo pri vsakem našem početju in da količino odpadkov lahko zmanjšujemo sami. 
 
Primerjava sprejema odpadnih nagrobnih svečč november 2016/2017  
  POKOPALIŠČŠČE NOVEMBER '2016 NOVEMBER '2017 indeks 

2017/2016 
    Količina (kg) Količina (kg)   
1 KOZJE 550 710 1,29 
2 PILŠŠTANJ 360 280 0,78 
3 DOBLEŽŽIČČE 180 90 0,50 
4 ZAGORJE 270 255 0,94 
5 BUČČE 270 255 0,94 
6 PODSREDA 540 605 1,12 
7 BISTRICA OB SOTLI 750 595 0,79 
8 POLJE OB SOTLI 270 255 0,94 
9 DEVICA MARIJA 270 255 0,94 
10 OLIMJE 270 355 1,31 
11 SVETA EMA 620 620 1,00 
12 ŠŠMARJE PRI JELŠŠAH 1370 1590 1,16 
13 SVETI ŠŠTEFAN 460 365 0,79 
14 ZIBIKA 460 850 1,85 
15 ŠŠENTVID 460 530 1,15 
16 SLADKA GORA 460 440 0,96 
17 KRISTAN VRH 460 565 1,23 
18 SVETI JURIJ 460 260 0,57 
19 SVETI ROK DOBOVEC 460 210 0,46 
20 ROGATEC 460 600 1,30 
21 KOSTRIVNICA 390 270 0,69 
22 SVETI FLORIJAN 390 270 0,69 
23 SVETA TROJICA 1860 1520 0,82 
  SKUPAJ (kg) 12040 11745 0,98 
 
ČČe boste prižžgali sveččo manj, boste prispevali k ččistejššemu zraku in zmanjššanju količčine odpadkov.              
Predniki vam ne bodo zamerili, potomci vam bodo za to hvaležžni. 
 

III.  OBVESTILO O DELOVNEM ČČASU V PETEK 02.11.2018 
 
V PETEK, 2. novembra 2018 OKP Rogaška Slatina d.o.o. NE POSLUJE. Mestna blagajna bo ZAPRTA. 
DEŽŽURNE SLUŽŽBE: 

● 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, ČČISTILNE NAPRAVE - na številki 031 365 030 
 
ODVOZ ODPADKOV in ZBIRNI CENTER TUNCOVEC 

● Odvoz odpadkov se bo na prazniččni dan v sredo 31.10.2018 izvajal. 



 
● Odvoz odpadkov se na prazniččni dan v ččetrtek 1.11.2018 ne bo izvajal. Vsi odvozi se zaradi tega                 

prestavijo za en dan (odvozi 1.11. na 2.11. in tako do konca tedna). 
● Na praznična dneva 31.10.2018 in 1.11.2018 Zbirni center Tuncovec NE POSLUJE. 

 
OKP Rogaška Slatina 

 






