OBVESTILA UPORABNIKOM

APRIL 2018

1. LOČENO ZBIRANJE BELE TEHNIKE IN ELEKTRONSKE OPREME
(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
Obveščamo vas, da bo zbiranje odpadne bele tehnike in elektronske opreme potekalo v mesecu maju, od
ponedeljka 07.05. do petka 11.05.2018.
Prosimo vas, da odpadno elektronsko opremo odložite na svoje odjemno mesto zraven posode.
Odpadke bomo odpeljali po urniku vašega odvoza ostalih odpadkov,
Električna in elektronska oprema je oprema, ki za svoje pravilno delovanje potrebuje električni tok ali
elektromagnetno polje. Tovrstna odpadna oprema je zaradi svoje specifične sestave posebne vrste odpadek,
ki ga je potrebno po koncu uporabne dobe ločeno oddati na pravo mesto. To nam pove že znak prečrtan
smetnjak, ki mora biti neizbrisljivo natisnjen na električni in elektronski opremi ali vsaj na njeni embalaži,
če ga zaradi majhnosti ni možno natisniti na sam izdelek. Prav tako nekatere vrste OEEO predstavljajo
nevaren odpadek, ki ob nepravilnem ravnanju povzroča škodo tako okolju kot ljudem.
Odpadki, ki jih bomo odvažali:

2. OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V PONEDELJEK 30.04.2018
V PONEDELJEK, 30. APRILA 2018 OKP Rogaška Slatina d.o.o. NE POSLUJE. Mestna blagajna bo ZAPRTA.
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
ODVOZ ODPADKOV in ZBIRNI CENTER TUNCOVEC
 Odvoz odpadkov se na praznični dan v petek 27.04.2018 ne bo izvajal. Odvoz se prestavi na
soboto, 28.04.2018.
 Odvoz odpadkov se na praznični dan v torek 01.05.2018 ne bo izvajal. Vsi odvozi se zaradi
tega prestavijo za en dan (odvozi 1.5. na 2.5. in tako do konca tedna do vključno sobote 5.5.2018).
OBRNI !

22. APRIL SVETOVNI DAN ZEMLJE
Dan odprtih vrat
Lokacija Zbirni center Tuncovec in CPU
Javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. vabi ob svetovnem dnevu zemlje, v PETEK
20. APRILA 2018 na:


Voden ogled zbirnega centra Tuncovec in centra ponovne uporabe Rogaška Slatina

Vrata zbirnega centra bodo za vse občane odprta med 10.00 in 14.00 uro.
Lepo vabljeni.
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KAMPANJA ZA OZAVEŠČANJE JAVNOSTI GLEDE ŠKODLJIVEGA VPLIVA PRETIRANE
POTROŠNJE LAHKIH PLASTIČNIH VREČK
OKP Rogaška Slatina d.o.o. bo skupaj z Okoljsko raziskovalnim
zavodom sodeloval pri izvedbi kampanje za ozaveščanje javnosti
glede škodljivega vpliva pretirane potrošnje lahkih plastičnih
nosilnih vrečk. V letu 2018 bodo v ta namen potekale
aktivnosti ozaveščanja mladih v vrtcih in šolah, kar bo
posredno vplivalo tudi na povečano informiranost širše
javnosti.

Izvedbena aktivnost okoljskega ozaveščanja

Plastične nosilne vrečke se uporabljajo za več namenov in njihova potrošnja se bo nadaljevala tudi
v prihodnje. Posledici sedanje ravni potrošnje plastičnih nosilnih vrečk sta visoka raven smetenja,
ki povzroča onesnaženost okolja in povečuje močno razširjen problem smetenja vodnih teles, ter
neučinkovita raba virov. Da bi zagotovili, da uporabljene plastične nosilne vrečke ne bodo končale
v okolju kot odpadek, je treba potrošnikom podati več informacij o ustreznem ravnanju z
odpadki in jim ponuditi alternativne možnosti. Pomembno vlogo pri zmanjševanju potrošnje
plastičnih vrečk bo zato imela kampanja ozaveščanja potrošnikov in programi za otroke, kot
zahteva Direktiva 2015/720/EU.
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