
 
OBVESTILA UPORABNIKOM                                         APRIL 2019 
 

OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V PETEK, 03.05.2019 
V PETEK, 3. MAJA 2019 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 ponedeljek 22.04.2019 ne bo izvajal. Vsi odvozi se 
zaradi tega prestavijo za en dan (odvozi 22.4. na 23.4. in tako do konca tedna do vključno sobote 
27.4.2019).  

 Odvoz odpadkov se na praznični dan v sredo 01.05.2019 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 4.5.2019).  
 

 
22. APRIL SVETOVNI DAN ZEMLJE 
 
22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo od leta 1970. Namen tega dne je opozoriti 
javnost na ranljivost in enkratnost planeta, ter pozvati k ohranjanju in spoštovanju naravnega 
okolja, odgovornemu in preudarnemu okoljskemu delovanju ter usmerjenosti v trajnostni razvoj.  
 
Naš planet je lep, a njegovo gostoljubnost izkoriščamo, ga izčrpavamo in uničujemo. Tako nas 
svetovni dan Zemlje, ki ga praznujemo 22. aprila, opominja, da si moramo VSI vsak dan 
prizadevati za trajnostno naravnan razvoj, za zdravo okolje, za okoljsko in podnebno ravnanje, 
bolj prijazno planetu. 
 
Kljub poudarjanju, kako zelo pomembni so odgovorno ravnanje z odpadki, varčevanje s pitno 
vodo, varčevanje z energijo ter odgovoren odnos do gozdov in živali, se ljudje danes premalo 
zavedamo dejstva, da je naša Zemlja minljiva in ranljiva. 
Zavedati se moramo dejstva, da Zemljo najbolj ogroža človek. 
 
Onesnaževanje okolja, v katerem živimo, ogroža naše življenje na Zemlji. Vidni znaki 
onesnaževanja so več kot očitni, glavni razlog za onesnaževanje je človeška potreba po »več 
stvareh«, zato se naše rabljene, a uporabne stvari hitro spremenijo v ničvreden odpadek, ki ga 
brezvestno odvržemo.  
Prva stvar, ki jo lahko storimo je, da najprej zmanjšamo količino odpadkov v okolici našega doma, 
bodisi na ulicah, bodisi na domačem vrtu. Pred nakupom novega izdelka se vprašajte, ali ga 
dejansko potrebujete, ali gre le za vašo minljivo željo. S tem lahko vplivamo na zmanjšanje količine 
odpadkov, ki jih vidimo na smetiščih ali v skrajnem primeru – v naravi. Če bi vsi upoštevali ta 
enostavna načela, bi Zemlji zagotovili boljšo prihodnost. 
 

 
OKP Rogaška Slatina 

 
 
 


