
OBVESTILA UPORABNIKOM              SEPTEMBER 2014

1. MESTNA BLAGAJNA

Obveščamo vas, da lahko od  1. septembra 2014 dalje na mestni blagajni plačujete tudi položnice II. osnovne šole Rogaška
Slatina.
Na mestni blagajni je možno plačevati naslednje položnice:

 OKP Rogaška Slatina d.o.o.
 Pogrebne storitve Žekar Drogo s.p.
 Adriaplin d.o.o.
 globe in takse Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občina Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek
 plačila komunalnega prispevka Občine Rogaška Slatina 
 Telemach d.o.o. – uporabniki, ki so bili pri Elektro Turnšek d.o.o.
 Elektro Celje Energija d.d.

 I. osnovna šola Rogaška Slatina,

 II. osnovna šola Rogaška Slatina,

 III. osnovna šola Rogaška Rlatina,

 Glasbena šola Rogaška Slatina,

 Vrtec Rogaška Slatina,
 Vzajemna d.v.z.
 Stanovanjska zadruga Atrij z.o.o.
 Modera, Igor Jordan s.p.
 Uprastan d.o.o.
 Krajevne skupnosti Kostrivnica za stroške pokopališča
 Dolžniki v zapuščinskih zadevah, s strani Občine Rogaška Slatina lahko svoje obveznosti prav tako poravnajo na

javni blagajni.

Spremenil se je tudi delovni čas ob sredah in sicer je blagajna popoldan odprta od 12.00 ure (prej od 13.00).
Delovni čas mestne blagajne:

PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK 8 - 11 in 12.00 – 14.30

SREDA 8 - 11 in 12.00 – 16.30

PETEK 8 - 11 in 12.00 – 13.30

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

Obveščamo vas, da bo drugo zbiranje tekstilnih odpadkov potekalo v mesecu oktobru, od ponedeljka 06.10.
do petka 10.10.2014.

Vse kar morate narediti je, da pregledate omare in zberete:
 oblačila (otroška, moška, ženska),
 posteljnino, odeje, rjuhe, pregrinjala,
 namizne prte iz blaga,
 brisače.

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.



Z ločeno zbranimi  odpadki  iz tekstila  pripomoremo k varovanju okolja,  saj  ti  odpadki,  ki  so ločeno zbrani  ne
končajo na deponiji.

OKP Rogaška Slatina


