
 
OBVESTILA UPORABNIKOM                                SEPTEMBER 2018 
 

1. PREVZEM SILAŽNE FOLIJE 
 
Na podlagi Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15) je odpadke prepovedano 
puščati v naravnem okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano ravnati (17. člen). 
Odpadna folija silažnih bal sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti pod klasifikacijsko 
številko: 02 01 04  odpadna plastika (razen embalaže), zato je zanjo dolžan poskrbeti kmet, in 
sicer tako, da jo odda zbiralcu teh odpadkov, zato ne bomo več odpadne folije odvažali v rednem 
odvozu mešane odpadne embalaže. 
Občani Občin Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli 
lahko silažno folijo (ta naj bo čim bolj čista oziroma naj ne vsebuje ostankov krme) pripeljejo v 
najbližji Zbirni center - brezplačno. Pri silažni foliji starejšega tipa morate nujno odstraniti 
notranjo mrežico, ki jo odložite v zabojnik za mešane komunalne odpadke že doma. 
 

2. LOČENO ZBIRANJE TEKSTILA 
(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica) 

 
Obveščamo vas, da bo zbiranje tekstilnih odpadkov potekalo v mesecu oktobru, od ponedeljka 
08.10. do petka 12.10.2018. 
Vse kar morate narediti je, da pregledate omare in zberete: 

 vsa dnevna, športna in oblačila za prosti čas, 
 vrhnja oblačila (plašči, jakne, bunde) 
 spodnje perilo, 
 hišne tekstilije: posteljnina, rjuhe, pregrinjala, odeje, brisače, prti in zavese, 
 modne dodatke: nakit, ure, pasove, torbice in torbe, 
 usnjene izdelke, 
 igrače iz tekstila 
 in obutev v paru. 

 
Ves odpadni tekstil se odlaga samo v polietilenske (PE) vreče, ki jih v ta namen sami 
dobavite. Vreče naj bodo dovolj kakovostne, da boste vanje lahko naložili odpadne tekstilne 
izdelke in vrečo tesno zavezali. Odpadni tekstil naj bo čist in suh, saj se zaradi mokrote pojavi 
plesnenje, kar onemogoči nadaljnjo uporabo tekstila. Teža ene vreče je lahko največ 15 do 20 kg. 
Vreče na dan odvoza postavite poleg zelenega zabojnika.  
Oddaja tekstila je brezplačna. 
Ločevanje odpadkov je obvezno, kar pomeni, da odpadnega tekstila nikakor ne smemo 
odlagati v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Brezplačno jih lahko oddate v najbližjem 
zbirnem centru, dvakrat letno – v marcu in oktobru – pa jih zbiramo po sistemu »od vrat do vrat«, 
kar pomeni, da jih na dan odvoza postavite na prevzemno mesto. 
Tako zbranih tekstilnih odpadkov se jih 60% uporabi v prvotni obliki za ponovno uporabo, 15 % 
se jih razreže in se jih uporabi za izdelavo krp za brisanje, 15% se jih reciklira in uporabi v 
tekstilni, papirni in avtomobilski industriji ( oblaganje polic, predpražniki…) ter 10% je 
odpadkov in končajo na odlagališčih oziroma jih sežgejo in izkoristijo njihovo energijo. 
Z ločeno zbranimi odpadki iz tekstila, obutvijo, torbicami, pasovi in plišastimi igračami 
pripomoremo k varovanju okolja, saj ti odpadki, ki so ločeno zbrani ne končajo na deponiji. 
 

3. ELEKTRONSKI RAČUN 
 
V podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o. smo svojim uporabnikom leta 2011 prvič omogočili 
prejemanje elektronskih računov na elektronsko pošto - to je bila tako imenovana prva faza 
elektronskih računov. V  drugi fazi lahko registrirani uporabniki prejmejo elektronske račune 
tudi preko elektronske banke. 



 
Na prejem računa v elektronsko banko se lahko prijavijo naši odjemalci, ki so komitenti  banke s 
podporo storitve  e-računov in so hkrati uporabniki spletne oziroma elektronske banke.  
 
Prijava v spletno banko je možna elektronsko, preko vaše spletne banke ali preko spletnega 
portala Komunala.info. Za prijavo preko elektronske oziroma spletne banke potrebujete poleg 
osebnih podatkov še trinajstmestno sklicno številko, ki jo najdete v peti vrstici na levi strani 
našega računa. Navodila za prijavo na e-račun najdete na spletni strani svoje banke, saj se glede 
na banko razlikujejo. Prijava preko Komunala.Info pa poteka z registracijo v spletni portal 
Komunala.info in v možnosti "Prijava na e-račun" spremenite svoje nastavitve za prejemanje e-
računov in program vas sam vodi do uspešne registracije. 
Lahko pa se prijavite na prejem e-računa tudi tako, da izpolnite obrazec Vloga za izdajo e-računa 
za komunalne storitve OB20, ki ga najdete na naši spletni strani www.okp.si. Izpolnjeno vlogo 
pošljite na naš naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, ali ga 
pošljete na e-mail tajnistvo@okp.si ali osebno dostavite na sedež podjetja. 
 
S prijavo na e-račun, boste prejeli E-račun, izdan v obliki elektronsko podpisanih datotek XML 
(namen: nadaljnja računalniška obdelava)  in PDF (namen: vpogled in  za izpis) in ne boste več 
prejemali računov v papirni obliki, v kolikor ste se prijavili preko spletne banke. V primeru 
prijave preko aplikacije Komunala.Info, pa si lahko sami izberete, katero možnost želite- ali 
prejem e-računa samo v elektronsko bančništvo ali v elektronsko bančništvo in po elektronski 
pošti ali samo po elektronski pošti. Pozivamo vas, da se tudi preko Komunale.Info odločite, da se 
odpoveste tiskanim računom in obkljukate izjavo »ne želim več prejemati  tiskane različice 
računa« in tako prispevate k varovanju okolja. Elektronski račun lahko preko spletne banke 
poravnate hitro in udobno z enim klikom – brez prepisovanja številk in referenc.  
 
Vsi uporabniki, ki se bodo prijavili na prejemanje elektronskih računov preko spletne banke do 
zadnjega v mesecu, bodo račune, izdane v prihodnjem mesecu, prejeli že elektronsko (npr. vse 
prijave do 30.09.2018 na elektronske račune, prejmejo račune, izdane od oktobra naprej, 
elektronsko). V kolikor se uporabniki odločijo za prejem e-računov samo preko spletne banke in 
še vedno želijo prejemati naša obvestila, si jih lahko preberejo na naši spletni strani 
http://www.okp.si ali pa se naročijo nanje z e-mailom na naš elektronski naslov: 
tajnistvo@okp.si.  
V kolikor se odločite, da elektronskih računov ne želite več prejemati, se odjavite preko vaše 
spletne banke ali preko portala Komunala.Info. 
 
V primeru težav vas prosimo, da nas o njih takoj obvestite na naslov: tajnistvo@okp.si, da jih 
lahko čim prej odpravimo in vam zagotovimo kakovostno prejemanje e-računov. 
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