OBVESTILA UPORABNIKOM

APRIL 2019

1. 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).
2. LOČENO ZBIRANJE BELE TEHNIKE IN ELEKTRONSKE OPREME
(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

Obveščamo vas, da bo prvo zbiranje odpadne bele tehnike in elektronske opreme potekalo v mesecu maju,
od ponedeljka 06.05. do petka 10.05.2019.
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:
 veliki gospodinjski aparati (hladilniki, pralni stroji, štedilniki, mikrovalovne pečice)
 mali gospodinjski aparati (sesalniki, likalniki, sušilci za lase, opekači)
 IT (prenosniki, osebni računalniki, tiskalniki, mobilni telefoni)
 zabavna elektronika (televizije, DVD predvajalniki, radijski sprejemniki, glasbeni instrumenti)
 električna orodja (vrtalniki, žage, šivalni stroji, kosilnice)
 igrače, oprema za prosti čas (električni avtomobili, ročne konzole, videoigre, računalniki za tek,
kolesarjenje)
 ostalo (sijalke, termostati).

22. APRIL SVETOVNI DAN ZEMLJE
Dan Zemlje 2019 - Zaščitite naše vrste
Darovi narave za naš planet so milijoni vrst rastlin in živali, ki jih poznamo in jih imamo radi, in še veliko
več, ki jih je še treba odkriti. Na žalost so ljudje z nepravilnim ravnanjem uničili naravo in zato se svet sooča
z največjo stopnjo izumrtja, saj smo izgubili dinozavre pred več kot 60 milijoni let. Toda za razliko od usode
dinozavrov je hitro izumrtje vrst v današnjem svetu posledica človekovega delovanja. Globalno uničenje
brez primere in hitro zmanjšanje populacije rastlin in prosto živečih živali so neposredno povezani z vzroki,
ki jih povzročajo človeške dejavnosti: podnebne spremembe, krčenje gozdov, izguba habitata, trgovina z
ljudmi in krivolov, netrajnostjo kmetijstvo, onesnaževanje in pesticidi. Vplivi so daljnosežni.

Dan Zemlje je svetovni dogodek vsako leto in verjamemo, da več kot 1 milijarda ljudi v 192 državah sodeluje
na največjem dnevu akcije, ki je osredotočena na varovanje narave na svetu. Stopnja izumrtja se še vedno
lahko upočasni in mnoge naše upadajoče, ogrožene in ogrožene vrste lahko še okrevajo, če bomo zdaj skupaj
sodelovali pri oblikovanju združenega globalnega gibanja potrošnikov, volivcev, vzgojiteljev, voditeljev in
znanstvenikov. Zahtevati moramo takojšnje ukrepanje.
Kako pa lahko sodelujete vi?
Pridružite se izobraževanju in ozaveščanju, ki ga izvajamo z namenom pravilnega ravnanja z odpadki in
vodo za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, za zmanjšanje izumrtja milijonov vrst živih bitij ter vzrokih
in posledicah tega pojava. Spremenite življenjski slog in gradite odnos do lokalnih izdelkov, ki omogočajo
varovanje virov.
Ustavite uporabo pesticidov in herbicidov, ne uporabljajte zdravju in okolju nevarnih snovi.
UDELEŽITE SE DOGODKA V VAŠI OBČINI!
19.4. 2019 MOBILNA PREDSTAVITEV MOŽNOSTI ZMANJŠEVANJA UNIČEVANJA NARAVE IN
HABITATOV V VAŠI OBČINI
Mobilna elektro enota bo potovala po območju OKP in se ustavila pred vsako občino, kjer bo občanom
prikazala konkretne možnosti varovanja habitatov (kako živeti odgovoren življenjski slog, preprečevati
nastajanje odpadkov, ponovno uporabiti izdelke, zmanjšati porabo nevarnih snovi, odločati se za lokalno
hrano in izdelke itd.
Občina Kozje 7:30 – 8:00
Občina Bistrica ob Sotli 8:30 – 9:00
Občina Podčetrtek 9:30 – 10:00
Občina Šmarje pri Jelšah 10:30 – 11:00
Občina Rogaška Slatina 11:30 – 12:00
Občina Rogatec 12:30 – 13:00
OKP Rogaška Slatina

