
 
OBVESTILA UPORABNIKOM                                         JUNIJ 2019 
 

OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V PONEDELJEK, 24.06.2019 
 
V PONEDELJEK, 24. JUNIJA 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 TOREK 25.06.2019 ne bo izvajal. Vsi odvozi se zaradi 
tega prestavijo za en dan (odvozi 25.6. na 26.6. in tako do konca tedna do vključno sobote 
29.6.2019).  

 

OBVESTILO O SPREMENJENEM DELOVNEM ČASU ZBIRNEGA CENTRA TUNCOVEC 
 
Obveščamo vas, da se s 1. julijem 2019 spremeni delovni čas zbirnega centra Tuncovec. 
Zbirni center Tuncovec bo odprt: 

➢ Od ponedeljka do petka od 8.00 ure do 17.00 ure 
➢ Ob sobotah od 8.00 ure do 13.00 ure 

 

3. JULIJ - MEDNARODNI DAN BREZ PLASTIČNIH VREČK 
 
Mednarodni dan brez plastičnih vrečk, ki ga obeležujemo 3. julija, je nastal v okviru iniciative Svet brez 
plastičnih vrečk, ki si prizadeva za drastično zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo.  
Z zmanjševanjem uporabe teh vrečk bi namreč zmanjšali negativne vplive na okolje, predvsem na oceane.  
V oceanih namreč vsako leto pristane na milijarde plastičnih vrečk. Ker so na videz podobne meduzam, jih 
morske živali zamenjajo za hrano, zaradi česar so najbolj ogrožene morske želve. 
Po podatkih ameriške agencije za varstvo okolja vsako leto odvržemo med 500 in 1.000 milijardami 
plastičnih vrečk. Vsaka plastična vrečka pa za razgradnjo potrebuje okrog 1.000 let. 
Plastične vreče se razkrajajo zelo počasi in pri razkrajanju nastaja vedno več manjših delcev. Ti mikrodelci, 
ki vsebujejo strupene kemikalije, pronicajo v zemljo in onesnažujejo našo pitno vodo in rodovitno zemljo. 
Vsak posameznik lahko zmanjša število plastičnih vrečk, in sicer tako, da pri nakupu prinese vrečko s seboj, 
da uporablja vrečke iz blaga ali papirnate vrečke, ki jih je lažje reciklirati, nakup pa lahko zloži v kartonaste 
škatle, ki so velikokrat spravljene v bližini trgovinske blagajne. 
 

NASVETI ZA ZMANJŠANJE UPORABE PLASTIČNIH VREČK  
• Za začetek poskusite zdržati en teden ne da bi kupili ali vzeli brezplačno plastično vrečko v trgovini.  
• Majhne nakupe spravite v žep ali torbico.  
• Vedno imejte pri roku nakupovalno torbo, vrečko iz blaga ali košaro.  
• Recite brezplačnim vrečkam: NE, HVALA!  
• Za zelenjavo ali sadje uporabite pralne vrečke ali če se le da nalepite ceno neposredno na sadež.  
 
ALTERNATIVE PLASTIČNIM VREČKAM  
• Papirnate vrečke 
Pri izdelavi papirnatih vrečk se porabi več vode in energije kot pri izdelavi plastičnih, vendar pa je njihova 
prednost razgradljivost. Papirnato vrečko porabite do konca njene vzdržljivosti, reciklira pa se lahko do 
sedemkrat.  
• Vrečke iz blaga oz. vrečke za večkratno uporabo  
Vrečke iz blaga so lahke, močne, pralne in kar je najpomembnejše – za večkratno uporabo.  
• Košare, cekarji, zabojčki, kartonske škatle ipd.  
Košare, cekarje ali zabojčki imajo boljšo nosilnost od vrečk in so primerne za prenašanje težkih stvari. 
 
 

OKP Rogaška Slatina 


