
 
OBVESTILA UPORABNIKOM                                DECEMBER 2015 
 

 

1. URNIKI REDNEGA ODVOZA ODPADKOV ZA LETO 2016 
(ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica) 

Obveščamo vas, da bodo novi urniki rednega odvoza odpadkov za leto 2016 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. 
 

2. OBVESTILO O DELOVNEM ČASU MED PRAZNIKI 
Zaradi praznikov in dopustov bo mestna blagajna v četrtek 24.12.2015 in 31.12.2015 
poslovala samo od 8. do 11. ure.  
 
 
 

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

 

 
 

Srečno, zdravo in veliko poslovnih uspehov v letu 2016 
 

          Kolektiv 

       OKP Rogaška Slatina  

      
********************************************************************************** 
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Leto, ki odhaja, smo uspešno zaključili, z novim letom pa nadaljujemo že začeto delo ...v novem 

letu pa vam voščimo obilo sreče, zdravja in poslovnih uspehov 

Konec leta je čas, ko se ozremo na prehojeno pot in opravljeno delo, postavimo si nove cilje za prihodnost in si 

zaželimo vse dobro. 

Je čas, ko kljub neusmiljeni naglici najdemo nekaj časa zase in za svoje najbližje. Leto, ki odhaja, smo uspešno 

zaključili, z novim letom pa nadaljujemo že začeto delo ter uresničujemo zastavljene cilje. 

Spoštovani poslovni partnerji, kupci in uporabniki, zahvaljujemo se vam za zaupanje in prijetno sodelovanje v tem 

letu. 

Želimo, da vam praznični dnevi prinesejo veliko lepih trenutkov, v novem letu pa vam voščimo obilo sreče, zdravja 

in poslovnih uspehov. 

 

V dnevih, ko se poslavljamo od starega in s pričakovanjem zremo v novo, se tudi 
mi pridružujemo dobrim željam. želimo Vam vesele praznične dni, v Novem letu 

200X, pa obilo zdravja, sreče, zadovoljstva in miru. 
Vesele praznične dni, ter v zdravju in sreči doseženih poslovnih in osebnih uspehov, Vam v  
prihajajočem letu želi. 
 
* 
 
Praznike polne veselja, radosti in topline ter osebnih in poslovnih uspehov polno Novo leto, ki 
prihaja. 

 
                                                                
Zaradi dopustov in praznikov posluje BLAGAJNA Komunale Slovenska Bistrica, v času od 23. 12. 
2013 do 31. 12. 2013 od 8. do 11. ure. 
 
V petek, 27. decembra 2013, Komunala Slovenska Bistrica NE POSUJE zaradi kolektivnega dopusta. 
 
Dežurne službe: 

 



 

 OSKRBA S PITNO VODO - dežurna služba na številki 041 646 779, 

 ČISTILNA NAPRAVA, GREZNICE, KANALIZACIJA - dežurna služba na številki 041 722 789 

 POGREBNO POKOPALIŠKA DEJAVNOST – dežurna služba na številki 051 377 800 

 ZIMSKA SLUŽBA IN VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST - dežurna služba na številki 031 344 644 

 


