
 
OBVESTILA UPORABNIKOM                                OKTOBER 2016 
 

I. AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV 
(ne velja za občino Poljčane in Slovenska Bistrica) 

 
OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., obvešča uporabnike komunalnih storitev, da bo v času od ponedeljka 
07. do petka 11. novembra potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, kot so: odpadne barve in laki, neuporabljena 
sredstva za zaščito rastlin, neuporabljena zdravila, odpadne baterije in akumulatorji, onesnažena embalaža nevarnih kemikalij/snovi, 
prazne tlačne posode (spreyi), topila, kisline in baze, fotokemikalije, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro, jedilna 
olja in maščobe, mazalna olja in maščobe, črnila, lepila in smole, detergenti in čistila, računalniška oprema ter drugi tovrstni odpadki. 
Mobilna zbiralnica bo prevzemala nevarne odpadke na zbirnih mestih po naslednjem razporedu: 
 

URNIK AKCIJE ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV ZA LETO 2016 

N O V E M B E R 

PO TO SR ČE PE 

07. november ↓ 08. november ↓ 09. november ↓ 10. november ↓ 11. november ↓ 

OBČINA ROGATEC 
OBČINA ROGAŠKA 

SLATINA 
OBČINA ŠMARJE PRI 

JELŠAH 

OBČINA 
PODČETRTEK IN 

BISTRICA OB SOTLI 
OBČINA KOZJE 

12:00 do 13:00 pri 
železniški postaji Sv. 

Rok v Dobovcu 

11:00 do 12:00 pri stari šoli v 
Kostrivnici 

11:00 do 12:00 na parkirišču 
železniške postaje Mestinje 

11:00 do 13:00 pri 
gasilskem domu 

Podčetrtek 

11:00 do 13:00 na 
parkirišču pri Ribniku v 

Kozjem 

14:00 do 17:00 pri 
gasilskem domu 

Rogatec 

12:00 do 13:00 pri gasilskem 
domu pri Sv. Florijanu 

12:00 do 13:00 pri gasilskem 
domu Šentvid 

14:00 do 17:00 na 
trgu v Bistrici ob Sotli 

14:00 do 17:00 na 
parkirišču pri Zidarju v 

Lesičnem 

 

14:00 do 17:00 na parkirišču 
železniške postaje Rogaška 

Slatina 

14:00 do 17:00 nasproti stare 
bencinske črpalke v Šmarju 

pri Jelšah 
  

 
 » ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV JE BREZPLAČNO« 
 
Kako ravnamo z nevarnimi odpadki?  
Nevarnih odpadkov ne odlagamo v zabojnik za mešane komunalne odpadke, niti jih ne sežigamo ali odlagamo v naravo, ker povzročajo 
obremenjevanje okolja in škodljive vplive na zdravje. Upoštevajmo navodila na etiketi o tem, kako ravnati z ostanki nevarnih snovi in 
njihovo embalažo. Nevarne odpadke obvezno prepuščamo ločeno v najbližjem zbirnem centru ali jih oddamo v času letne akcije zbiranja 
nevarnih odpadkov s pomično zbiralnico.  
Prepovedano je mešanje različnih skupin nevarnih odpadkov z drugimi odpadki. 
Zakaj nevarne odpadke zbiramo ločeno? 
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list. RS, št. 21/01) 
določa obvezno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov. 
Z ločenim zbiranjem nevarnih odpadkov:  

• preprečujemo onesnaževanje voda, zraka in tal,  
• zmanjšamo škodljive vplive na okolje, 
• preprečimo poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin, 
• omogočamo njihovo varno odstranitev ali predelavo, 
• zmanjšamo možnost negativnih vplivov na zdravje.  

 
II. OBVESTILO O NOVEM TRANSAKCIJSKEM RAČUNU 

 
Obveščamo vas, da smo z dnem 27.06.2016 odprli nov TRR račun pri Abanki d.d. št. SI56 0510 0801 4758 542. TRR račun pri Banki 
Celje d.d. je ukinjen 1.9.2016. 
Vljudno vas naprošamo, da za vsa nakazila v prihodnje uporabljate nov račun, ki je tudi že naveden na vseh naših dokumentih izstavljenih 
po 1.8.2016. 
Vse tiste, ki imate morda stari TRR račun zaveden v predlogah za izvedbo plačil, naprošamo, da spremenite TRR račun saj po 1.9.2016 
stari kot omenjeno ne deluje več. 
V primeru dodatnih vprašanj smo vam seveda na voljo. 
 

III. ELEKTRONSKI RAČUN 
 
V podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o. smo svojim uporabnikom leta 2011 prvič omogočili prejemanje elektronskih računov na elektronsko 
pošto - to je bila tako imenovana prva faza elektronskih računov. V  drugi fazi lahko registrirani uporabniki prejmejo elektronske račune tudi 
preko elektronske banke. 



 
Na prejem računa v elektronsko banko se lahko prijavijo naši odjemalci, ki so komitenti  banke s podporo storitve  e-računov in so hkrati 
uporabniki spletne oziroma elektronske banke.  
 
Prijava v spletno banko je možna elektronsko, preko vaše spletne banke ali preko spletnega portala Komunala.info. Za prijavo preko 
elektronske oziroma spletne banke potrebujete poleg osebnih podatkov  še trinajstmestno sklicno številko, ki jo najdete v peti vrstici na levi 
strani našega računa. Navodila za prijavo na e-račun najdete na spletni strani svoje banke, saj se glede na banko razlikujejo. Prijava preko 
Komunala.Info pa poteka z registracijo v spletni portal Komunala.info in v možnosti "Prijava na e-račun" spremenite svoje nastavitve za 
prejemanje e-računov in program vas sam vodi do uspešne registracije. 
S prijavo na e-račun, boste prejeli E-račun, izdan v obliki elektronsko podpisanih datotek XML (namen: nadaljnja računalniška obdelava)  
in PDF (namen: vpogled in  za izpis) in ne boste več prejemali računov v papirni obliki, v kolikor ste se prijavili preko spletne banke. V 
primeru prijave preko aplikacije Komunala.Info, pa si lahko sami izberete, katero možnost želite- ali prejem e-računa samo v elektronsko 
bančništvo ali v elektronsko bančništvo in po elektronski pošti ali samo po elektronski pošti. Pozivamo vas, da se tudi preko Komunale.Info 
odločite, da se odpoveste tiskanim računom in obkljukate izjavo »ne želim več prejemati  tiskane različice računa« in tako prispevate k 
varovanju okolja. Elektronski račun lahko preko spletne banke poravnate hitro in udobno z enim klikom – brez prepisovanja številk in 
referenc.  
 
Vsi uporabniki, ki se bodo prijavili na prejemanje elektronskih računov preko spletne banke do zadnjega v mesecu, bodo račune, izdane v 
prihodnjem mesecu, prejeli že elektronsko (npr. za vse prijave do 31.10.2016 na elektronske račune, prejmete račune, izdane od 
septembra naprej, elektronsko). V kolikor se uporabniki odločijo za prejem e-računov samo preko spletne banke in še vedno želijo 
prejemati naša obvestila, si jih lahko preberejo na naši spletni strani http://www.okp.si ali pa se naročijo nanje z e-mailom na naš 
elektronski naslov: tajnistvo@okp.si.  
V kolikor se odločite, da elektronskih računov ne želite več prejemati, se odjavite preko vaše spletne banke ali preko portala 
Komunala.Info. 
 
V primeru težav vas prosimo, da nas o njih takoj obvestite na naslov: tajnistvo@okp.si, da jih lahko čim prej odpravimo in vam zagotovimo 
kakovostno prejemanje e-računov. 
 

IV. SPOROČANJE  SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV 
 
Vsako spremembo lastnika, najemnika ali plačnika je potrebno pisno sporočiti na naslov podjetja. Posebej bi vas radi opozorili, da je v 
primeru prodaje objekta PRODAJALEC dolžan javiti spremembo lastnika, v primeru najema STARI NAJEMNIK ali  LASTNIK OBJEKTA, v 
primeru dedovanja oz. smrti pa NOVI LASTNIK.  
Prosimo vas, da v primeru spremembe lastnika, najemnika ali plačnika, popišete stanje vodomera. V pismenem obvestilu – obrazec 
»Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku« (OB06 na naši spletni strani) -  je potrebno navesti prejšnjega 
lastnika, plačnika oz. najemnika, novega lastnika, plačnika oz. najemnika, točen naslov objekta, točen naslov, kamor se pošiljajo računi in 
stanje vodomera. Zahtevku za spremembo je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo, ki je podlaga za spremembo (kupoprodajna 
pogodba, najemna pogodba, sklep o dedovanju. ipd.) in obrazec za obračun komunalnih storitev (OB4 ali OB5 na naši spletni strani). Prav 
tako mora biti pred spremembo poravnan dolg predhodnega uporabnika odjemnega mesta.  
V kolikor vloga ne bo popolna (izpolnjeni vsi podatki, priložena dokumentacija, stanje vodomera, plačan dolg), SPREMEMBE NE 
BOMO IZVEDLI. 
Prav tako je potrebno pismeno sporočiti podatek o spremembi števila oseb, ki so uporabniki komunalnih storitev. Uporabniki ste nas 
dolžni obveščati tudi o vseh ostalih spremembah, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev kot npr.: 
- pri novogradnjah – o datumu vselitve v objekt, o spremembi naslova po pridobitvi hišne številke, o številu oseb, ki uporabljajo 

komunalne storitve, o predvideni mesečni porabi pitne vode po vselitvi, o vrsti in velikosti posod za komunalne odpadke, če j ih ne 
nabavite pri nas, 

- o spremembi namembnosti objekta (npr. vikend, ki se prične uporabljati kot stanovanjski objekt, ki je stalno naseljen ter istočasno 
sporočiti število oseb, ki na objektu uporablja komunalne storitve), 

- o zamenjavi ali nabavi posode za komunalne odpadke, če posode ne nabavite pri nas, 
- o spremembi pri odvajanju padavinskih odpadnih voda strehe (vgradnja zbiralnika, odstranitev zbiralnika, ipd.) 
- o spremembi pri odvajanju komunalnih odpadnih voda (vgradnja MKČN, opustitev greznice, ipd.; pri tem bi opozorili, da priključitev 

na javno kanalizacijo brez soglasja in nadzora upravljavca ni dovoljena). 
 

Pri tem bi vas želeli opozoriti, da je na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o ravnanju z odpadki in Odloka o odvajanju in čiščenju 
odpadnih komunalnih voda, sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev OBVEZNO. Kazen za fizično osebo, ki ne 
sporoči spremembe podatkov, znaša do 400 EUR. 
 

V. MALE  KOMUNALNE  ČISTILNE  NAPRAVE ( MKČN) DO  50 PE IN  GREZNICE 
 
Obveščamo vas, da so na spletni strani www.okp.si objavljene informacije o zakonskih rokih, vlogah, pogojih in postopkih glede izgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE in nepretočnih greznic. 

 
                                                                                           OKP Rogaška Slatina 
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