
 
OBVESTILA UPORABNIKOM                              DECEMBER 2019 
 

1. URNIKI ODVOZA ODPADKOV ZA LETO 2020  
(ne velja za občino Poljčane in Slovenska Bistrica) 

 
Obveščamo vas, da bodo novi urniki rednega odvoza odpadkov za leto 2020 objavljeni na spletni strani podjetja 
www.okp.si takoj po novem letu. 
Urnike lahko dobite tudi v našem zbirnem centru Tuncovec in na blagajni podjetja. 
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo tudi v letu 2020 potekala na enak način kot v letu 2020. Potekala bo v 
mesecu novembru 2020, natančen urnik vam bomo posredovali v naslednjem letu pred akcijo. 
Zbiranje in odvoz kosovnega odpada bo tudi v letu 2020 potekalo na podlagi naročilnic. 
 

2. OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V ČASU PRAZNIKOV 
 
V PETEK, 27. decembra 2019 in 3. januarja 2020 OKP Rogaška Slatina d.o.o. NE POSLUJE.  
Mestna blagajna bo 27. decembra 2019 in 3. januarja 2020 ZAPRTA. V torek 31. decembra 2020 bo mestna 
blagajna zaradi popisa odprta samo do 11.00 ure. 
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 bo na praznična dneva v četrtek 26.12.2019 in 2.1.2020 izvajal. 
• Odvoz odpadkov se na praznična dneva v sredo 25.12.2019 in 1.1.2020 ne bo izvajal. Vsi odvozi se 

zaradi tega prestavijo za en dan (odvozi 25.12. na 26.12. in tako do konca tedna).  
• Na praznične dni 25.12., 26.12.2019 ter 1.1. in 2.1.2020 Zbirni center Tuncovec, kot tudi vsi ostali zbirni 

centri (Bistrica ob Sotli, Kozje, Pristava pri Mestinju in Šmarje pri Jelšah) NE POSLUJEJO. 
 

********************************************************************************** 

 

Želimo vam srečno, zdravo in uspešno leto 2020. 

 

 
 
 
 

OBRNI ! 

http://www.okp.si/


 
 

3. KAKO DO MANJ ODPADKOV MED PRAZNIKI  
 

Vstopili smo v praznične dni, v obdobje, kjer bo okrašene domove napolnil vonj po prazničnih dobrotah, vzdušje 
pa bodo zaokrožile zabave s prijatelji in obdarovanja tistih, ki so nam najbližje. Vse to pa bo prispevalo tudi k več 
odpadkom. V komunalnem podjetju OKP Rogaška Slatina opažamo, da se med božično-novoletnimi prazniki 
zbere kar 20 odstotkov več odpadkov, kot znaša letno povprečje. Predvsem  narastejo količine odpadne 
embalaže (rumene vreče), steklene embalaže in bioloških odpadkov.  Naj vas spomnimo: najboljši odpadek je 
tisti, ki ga ni, zato sprejmite izziv in poskusite v letošnjem decembru količino odpadkov zmanjšati na minimum. 
Zakaj? Preprosto zato, ker trošimo več, kot imamo. Porabimo namreč kar tretjino več naravnih virov, kot jih je 
Zemlja sploh sposobna proizvesti. 
Zato je prav, da razmislimo o svojih navadah in potrošniških vzorcih ter o tem, kako lahko ravnamo drugače. 
Pripravili smo nekaj nasvetov, kako zmanjšati porabo naravnih virov in proizvesti manj odpadkov med prazniki. 
Darila 
Razmislite o nakupu “izkušnje”. Namesto materialnih daril podarjajte doživetja – npr. ogled gledališke predstave, 
obisk koncerta, nočno sankanje, tečaj jahanja, ure joge ali boksa, kuharski ali slaščičarski tečaj ipd. Razmislite 
tudi o podarjanju darilnih bonov. Lahko ste prepričani, da bo v tem primeru obdarovanec gotovo kupil nekaj, kar 
potrebuje in si resnično želi. Morda pa bi podarili svoj čas in obiskali teto v domu za ostarele ali kogarkoli 
drugega, za katerega »ni nikoli dovolj časa«. 
Baterĳe 
Vsako leto nastane na tone odpadnih baterij, ki sodijo med nevarne odpadke. Kupujte raje darila, ki ne 
potrebujejo baterij, baterije za večkratno uporabo, lahko pa se odločite za izvirno darilo in komu podarite polnilne 
baterije in polnilec! 
Voščilnice 
Pošljite raje e-voščilnice. Na spletu najdete celo paleto brezplačnih e-kartic. Še bolje pa, da kar osebno voščite 
vesele praznike. 
Nakupovanje 
Ko greste po nakupih, s sabo vzemite vrečke. Naredite seznam, kaj res potrebujete in se izogibajte skušnjavam. 
Poskusite to početi skozi vse leto - ne samo za božič! 
Božična drevesca 
Umetna drevesa so odlična izbira, saj jih lahko uporabljate več let zapored. Vendar, če si kljub temu še vedno 
želite pravo drevesce, razmislite o nakupu drevesa s korenino, ki ga lahko znova uporabite prihodnje leto ali pa 
posadite na vrtu. 
 

OKP Rogaška Slatina 
 
 


