
 
OBVESTILA UPORABNIKOM                                       APRIL 2021 
 
 

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

 
Obveščamo vas, da bo zbiranje odpadne bele tehnike in elektronske opreme potekalo v mesecu maju, od 
ponedeljka 03.05. do petka 07.05.2021. 
 
Prosimo vas, da odpadno elektronsko opremo odložite na svoje odjemno mesto zraven posode do 6.00 ure 
zjutraj. Odpadke bomo odpeljali po urniku vašega odvoza ostalih odpadkov. 
 
Pri zbiranju odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) je zelo pomembno, da se vedno zbira ločeno od 
preostalih odpadkov, se ne meša z drugimi odpadki ter, da se ne poškoduje, zmečka ali zdrobi. OEEO vsebuje 
sestavne dele in snovi, ki so nevarne za ljudi in okolje (svinec, živo srebro, kadmij, krom). Ob neprimernem zbiranju 
in ravnanju lahko povzročimo ogromno ekološko škodo. Ustrezno oddano OEEO je mogoče v večini reciklirati, tudi 
do 90%. Tako se pridobijo raznovrstne sekundarne surovine, ki jih je mogoče uporabiti v novih izdelkih.  
 
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). 
 
LOČENO ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA, ČASOPISA IN REVIJ 
(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica) 

 
V mesecu maju od 17.5. do 21.5.2021 izvajamo redni odvoz papirja, časopisov in revij za uporabnike iz 
gospodinjstva. Na terenu ugotavljamo, da se še vedno dogajajo nepravilnosti pri pripravi odpadka za odvoz, zato 
prosimo, da se držite navodil o ločenem zbiranju odpadnega papirja. 
Na prevzemno mesto je potrebno odpadni papir zvezati z vrvico in ga nastaviti v škatlo oz. gajbico. Papir, časopis 
in revije je potrebno tako kot druge odpadke, na prevzemno mesto nastaviti do 6.00 ure zjutraj.  
Med odpadni papir odlagamo: časopise, revije, trgovske reklame, pisarniški in računalniški papir, zvezke, knjige, 
brošure, embalažni papir in raztrgane kartonske škatle. 
V to skupino odpadkov NE SODIJO: zelo umazan ali z olji in maščobami prepojen papir, razne mape, katerih 
sestavni del je kovina ali plastična folija, celofan, alufolija, higienski papir, odpadna embalaža od mleka in pijač, 
tapete, umazan ali navlažen papir in karton, vreče za krmila, vreče za cement. 
 
22. APRIL SVETOVNI DAN ZEMLJE 
22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo od leta 1970. Namen tega dne je opozoriti javnost na ranljivost 
in enkratnost planeta, ter pozvati k ohranjanju in spoštovanju naravnega okolja, odgovornemu in preudarnemu 
okoljskemu delovanju ter usmerjenosti v trajnostni razvoj.  
 
Ponujamo vam nekaj nasvetov, kako lahko k ohranjanju okolja in  vodnih virov prispevate tudi vi: 

• Ne uporabljajte kanalizacijskega odtoka, da se znebite nevarnih odpadkov (zdravil, topil, olj, barv) in drugih 
odpadkov, ki ne sodijo v kanalizacijo (trdnih odpadkov, npr. embalaže). 

• Obnašajte se kot razumni potrošniki in kupujte le stvari, ki jih res potrebujete. Na ta način lahko največ 
prispevate k varčevanju z vodo. Za proizvodnjo vsakega izdelka se namreč uporablja voda.  

• Skrbno ločujte odpadke. 

• Nikoli ne odvrzite ali odložite odpadkov v naravo. 



 
• Popravite netesne pipe in WC kotličke. 

• Jejte lokalno ekološko pridelano hrano. 

• Zbirajte deževnico in jo uporabljajte za zalivanje vrta. Vrt zalivajte zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. 

• Še uporabna oblačila in stvari, ki jih ne potrebujete več, ne odlagajte med odpadke, ampak jih podarite ali 
dajte v vaš najbližji center ponovne uporabe. 

• Prenehajte uporabljati plastično embalažo za enkratno uporabo. 

• Tiskajte obojestransko. 

• V trgovino odidite z vrečko za večkratno uporabo. 

• Ugašajte luči in izključite elektronske naprave, ki jih ne potrebujete. 

• Natočite si vodo iz pipe v stekleničko, ko odidete od doma. 

"Zemlja človeštva ne rabi za preživetje. Preden smo prišli na ta planet, je šlo materi Zemlji kar dobro. Če je 
ne bomo ljubili, bomo izgubljeni."  (Louise L. Hay) 

"Vrednosti vode ne poznamo, dokler se vodnjak ne posuši."  (Kitajski pregovor) 
 
 
KORISTNE INFORMACIJE: 
 

• Stranke morajo na dan odvoza odpadkov le te postaviti na prevzemno mesto do 6 ure zjutraj. 

• Vsako spremembo, ki vpliva na obračun komunalnih storitev (sprememba lastnika, plačnika, števila 
oseb,…) so stranke dolžne same javiti na komunalno podjetje. 

• Bio odpad – poberemo samo odpadke, ki so odloženi pravilno, to je v rjavi zabojnik. Kar je nastavljeno 
zraven zabojnika, ne pobiramo. Bio odpad se v poletnih mesecih, natančneje od marca do oktobra, pobira 
vsaki teden.  

• Pri gibanju in zadrževanju v zaprtem javnem prostoru je zaradi trenutnih razmer obvezna uporaba 
zaščitnih mask. Uporabljajte pralne zaščitne maske, saj jih lahko uporabite večkrat in tako prihranite pri 
denarju ter pripomorete k zmanjševanju odpadkov 

• Stanje vodomera se javlja pisno, ne sprejemamo stanj, ki jih stranke želijo javiti preko telefona. Stanje 
vodomera je potrebno popisati na zadnji dan v mesecu in ga pismeno poslati za obračun do najkasneje 
3. v naslednjem mesecu.  

• Pri nekontroliranem izlivu vode je potrebno o tem pisno obvestiti pristojno službo po pošti na naslov OKP 
Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina ali na e-naslov: tajnistvo@okp.si.. K vlogi 
je potrebno obvezno priložiti dokazila (fotografije o izlivu, račune za odpravo škode, prijava zavarovalnici). 
Obravnavamo samo vloge, ki so popolne. 

• OKP Rogaška Slatina s sodelovanjem z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom opravlja nadzor 
ločevanja odpadkov skozi celotno leto. Kljub opozorilom ter vsesplošnemu obveščanju o ločevanju 
odpadkov veliko ljudi še vedno ne ve, kako se pravilno ločuje odpadke in kateri odpadki spadajo v kateri 
zabojnik. Navodila o ločevanju odpadkov najdete na naši internetni strani: www.okp.si. Napačno ločeni 
odpadki onesnažujejo pravilno zbrane odpadke in tako povečujejo stroške obdelave ločeno zbranih 
odpadkov. 

• Pri praznjenju greznice oz. MKČN, ste nam kot stranka dolžni omogočiti izpraznitev greznice ali MKČN. 
Omogočen mora biti dostop do greznice ali jaška na greznici oziroma do MKČN. Greznična jama mora 
biti označena, odkopana, in pripravljena za praznitev.  
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