OBVESTILA UPORABNIKOM

AVGUST 2017

1. PONOVNO OPOZORILO
ZARADI SUŠE NUJNO POTREBNO VARČEVANJE S PITNO VODO
OKP Rogaška Slatina d.o.o. obvešča odjemalce pitne vode, da je zaradi večjega pomanjkanja pitne
vode na širšem področju občin UE Šmarje pri Jelšah, ki je posledica daljšega sušnega obdobja
nujno potrebno skrajno varčevanje s pitno vodo na vseh območjih, ki jih s pitno vodo
oskrbuje javno podjetje: Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica
ob Sotli, Poljčane in Slovenska Bistrica – KS Laporje). Zaradi daljšega sušnega obdobja se
količina pitne vode na izvirih drastično zmanjšuje.
Potrebno je upoštevati stroge varčevalne ukrepe pri porabi vode, zlasti je potrebno
upoštevati prepoved uporabe pitne vode za:
- zalivanje vrtov in zelenic,
- polnjenje bazenov,
- pranje vozil,
- odvzem vode gasilcev in ostalih s cisternami brez vednosti upravljavca sistema,
- polivanje in pranje cestišč in dvorišč.
Preprečiti je potrebno tudi vso drugo negospodarno rabo pitne vode.
Uporabnike prosimo, da dosledno upoštevajo navodila. Vsak opažen nekontroliran iztok vode je
potrebno javiti na dežurni številki 031-532-094 (za Rogaško Slatino, Rogatec, Poljčane in
Slovenska Bistrica) in 031-362-539 (za Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrico ob Sotli).
Lahko pa o tem obvestite medobčinski inšpektorat občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in
Kozje (tel.št.:03-8181701, 03-8181734, 03-8181700, e-mail: inspektorat@rogaska-slatina.si ),
če je kršitev opažena na območju teh občin, občinskega inšpektorja Občine Šmarje pri Jelšah
(tel.št.:03-8171627, e-mail: milan.konsak@smarje.si ), če se je kršitev zgodila na območju
občine Šmarje pri Jelšah, medobčinski inšpektorat - skupni prekrškovni organ občinskih uprav
občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (tel.št.: 07-4981380, 07-4981381, 074981382) za kršitve na območju Občne Bistrica ob Sotli oziroma medobčinski inšpektorat občin
Slovenska Bistrica in Poljčane (tel.št.: 02-8432810, 02-8029230), za območja teh občin.
Ukrep velja do preklica.
Vse kršitve bo obravnaval komunalni inšpektor.
Na podlagi 54. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri
Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane (Ur.l.RS, št.12/2014) se kršitelji
kaznujejo z globo, ki znaša za pravne osebe in samostojne podjetnike od 1.400 EUR do
2.500 EUR ter za odgovorne osebe pravnih oseb ter fizične osebe 400 EUR.
Varčno je potrebno ravnati s pitno vodo tudi v gospodinjstvih. Navajamo nekaj ukrepov, ki
pripomorejo k varčnemu ravnanju s pitno vodo:
- vodno napeljavo redno pregledujemo in vzdržujemo (iz pipe, iz katere kaplja po 1 kapljica
na minuto, lahko steče v prazno do 50 l vode na dan),
- za kopanje v kadi porabimo od 200 do 250 l vode; namesto kopanja se raje prhajmo (med
prhanjem porabimo 140 l vode, poraba pa je še manjša, če med tem ko se namilimo, vodo
zapremo),
- med umivanjem zob med ščetkanjem zaprimo vodo (poraba je lahko manjša od 20 do 40 l),
- zapirajmo vodo vsakič, ko je ne potrebujemo; letno lahko prihranimo do 80.000 l vode, kar
je toliko kot je potrebno za polnitev plavalnega bazena,
- če imamo možnost, za določena opravila uporabljajmo deževnico (za zalivanje, pranje,
čiščenje, splakovanje sanitarij).
OBRNI !

2. OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V PONEDELJEK 14.08.2017
V PONEDELJEK, 14. AVGUSTA 2017 OKP Rogaška Slatina d.o.o. NE POSLUJE.
Mestna blagajna bo 14. avgusta 2017 odprta od 8.00 do 11.00 ure.
DEŽURNE SLUŽBE:
 TAJNIŠTVO na številki 03-81-21-400
 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 15.8.2017 ne bo izvajal. Vsi odvozi se
zaradi tega prestavijo za en dan (odvozi 15.8. na 16.8. in tako do konca tedna do vključno
sobote 19.8.2017).
 V ponedeljek 14.8.2017 se bo odvoz odpadkov izvajal po urniku.
 Na praznični dan 15.8.2017 Zbirni center Tuncovec NE POSLUJE.
OKP Rogaška Slatina

