
 

OBVESTILA UPORABNIKOM                                                                                                               JUNIJ 2021 
 

OBVESTILO O DELOVNEM ČASU INFORMACIJSKE PISARNE 
Informacijska pisarna bo od 01.06.2021 dalje odprta vse dni v tednu, uradne ure informacijske pisarne so: 

• ponedeljek, torek in četrte med 8:00 in 15:00 uro 

• sreda med 8:00 in 16:00 uro in  

• petek med 8:00 in 14:00 uro. 
 

OBVESTILO O DELOVNEM ČASU ODVOZA ODPADKOV V SOBOTO, 26.06.2021 
• Odvoz odpadkov se na praznični dan v PETEK 25.06.2021 ne bo izvajal. Vsi odvozi se zaradi tega 

prestavijo iz petka 25.06.2021 na soboto 26.06.2021.  

 
ODPIRALNI ČASI ZBIRNIH CENTROV 
ZC TUNCOVEC, Tuncovec 10 h 
od ponedeljka do petka  od 8.00 do 17.00 ure 
ob sobotah od 8.00 do 13.00 ure 
ZC ŠMARJE PRI JELŠAH, Belo 1 
ponedeljek in petek od 10.00 do 18.00 ure 
sreda od 11.00 do 19.00 ure 
ob sobotah od 8.00 do 14.00 ure 
ZC KOZJE, Kozje 194 a 
torek in sreda od 12.00 do 16.00 ure 
ob sobotah od 9.00 do 13.00 ure 
ZC PRISTAVA PRI MESTINJU, Pristava pri Mestinju 19 a 
sreda od 12.00 do 16.00 ure 
ob sobotah od 9.00 do 13.00 ure 
ZC BISTRICA OB SOTLI 
vsako 1. in 3. soboto od 9.00 do 13.00 ure 
 
 
3. JULIJ – MEDNARODNI DAN BREZ PLASTIČNIH VREČK 
Mednarodni dan brez plastičnih vrečk, ki ga obeležujemo 3. julija, je nastal v okviru iniciative Svet brez plastičnih 
vrečk, ki si prizadeva za drastično zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo. 
 
Plastične vrečke nas zastrupljajo. Ali ste vedeli:  

• Da so plastične vrečke med desetimi najpogostejšimi odpadki? 

• Da večina plastičnih vrečk svojo pot konča med mešanimi odpadki, v katerih se razkrajajo od 400 do 1000 let? 

• Da povprečen Slovenec letno porabi od 130 do 150 plastičnih vrečk, ki jih običajno ne uporablja dlje kot 30 
minut? 

• Da v Sloveniji letno porabimo med 300 in 600 milijonov plastičnih vrečk in kar 89 odstotkov jih uporabimo le 
enkrat? 

• Da zaradi plastičnih vrečk vsako leto pogine na sto tisoče morskih živali in več kot milijon ptic, saj živali vrečke 
zamenjajo za hrano in poginejo zaradi zamašenega prebavnega sistema, ali pa se v vrečke zapletejo in 
zadušijo? 

• Da plastične vrečke, ki jih zaužijejo živali, tako ponovno najdejo pot v okolje in tam ogrožajo nova življenja? 

• Da ko plastika pride v prehransko verigo živali, preide tudi v živali in na koncu na naše krožnike? 

 
Ukrepajmo tudi sami - pri zmanjševanju količine odpadnih plastičnih vrečk lahko pomaga tudi vsak izmed nas: 

• s ponovno uporabo tistih, ki jih že imamo, 

• z načrtnim izogibanjem uporabe plastičnih vrečk in njihovem nadomeščanju z okolju prijaznejšimi nosilnimi 
vrečkami, 

• z doslednim odlaganjem vrečk v posode za odpadke, namesto v naravo. 

 
 



 

POLNJENJE BAZENOV 
Vedno več stanovanjskih hiš ima poleg hiše postavljen ali vkopan tudi plavalni bazen. Velikosti teh so različne od 
nekaj kubičnih metrov prostornine do več 10 m³.  Polnjenje bazenov lahko povzroči motenje preskrbe gospodinjstev 
s pitno vodo zlasti v popoldanskem času, ko je poraba tako in tako največja. 
Za vsak odvzem večji od 5 m³ na dan je potrebno pridobiti od upravljalca (OKP Rogaška Slatina e-mail 
tajnistvo@okp.si) pisno soglasje. Polnjenje je potrebno predhodno najaviti najmanj 24 ur pred polnjenjem, v 
primeru, ko nameravate bazen polniti v času vikenda, pa najkasneje do petka, do 10.00 ure. 
Polnjenje bazenov iz hidranta je prepovedano. 
 
OBVESTILO NA PODLAGI 5. IN 6. ODSTAVKA 23. ČLENA Uredbe o metodologiji cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19). 
 
Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 IN 78/19) objavljamo izračun porazdelitve količin 
opravljenih storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike. 
 
IZRAČUN PORAZDELITVE KOLIČIN OPRAVLJENIH STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA 
DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV MED UPORABNIKE ZA LETO 2020 
 

  zbiranje komunalnih odpadkov 
(MKO, EMB) 

zbiranje bioloških odpadkov 

A. masa odpadkov v kg 7.314.849 944.010  

B. obračunska prostornina v m³ 28.969 6.014 

C. sodilo za preračun v kg/m³ = A/B 252,51 156,97 
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