
 

OBVESTILA UPORABNIKOM                                                                                                               JUNIJ 2020 
 

OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V PETEK, 26.06.2020 
V PETEK, 26. JUNIJA 2020 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 ČETRTEK 25.06.2020 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 27.6.2020).  

 
ODPIRALNI ČASI ZBIRNIH CENTROV 
ZC TUNCOVEC 
od ponedeljka do petka  od 8.00 do 17.00 ure 
ob sobotah od 8.00 do 13.00 ure 
ZC ŠMARJE PRI JELŠAH 
ponedeljek in petek od 10.00 do 18.00 ure 
sreda od 11.00 do 19.00 ure 
ob sobotah od 8.00 do 14.00 ure 
ZC KOZJE 
torek in sreda od 12.00 do 16.00 ure 
ob sobotah od 9.00 do 13.00 ure 
ZC PRISTAVA PRI MESTINJU 
sreda od 12.00 do 16.00 ure 
ob sobotah od 9.00 do 13.00 ure 
ZC BISTRICA OB SOTLI 
vsako 1. in 3. soboto od 9.00 do 13.00 ure 
 
NEPRAVILNOSTI PRI PRIPRAVI STEKLENE EMBALAŽE ZA ODVOZ 
(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica) 
 
V mesecu juniju od 15.6 do 19.6. izvajamo redni odvoz steklene embalaže 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 ločevanju steklene embalaže. 
Na prevzemno mesto je potrebno v škatlo ali gajbico nastaviti steklenice živil in pijač, stekleno embalažo zdravil in 
kozmetike, kozarce vloženih živil in drugo stekleno embalažo. Stekleno embalažo je potrebno tako kot druge odpadke, 
na prevzemno mesto nastaviti do 6.00 ure zjutraj. 
Stekleno embalažo vedno izpraznimo in ji odstranimo zamaške ali pokrovčke. Pokrovčke odložimo v zabojnik za 
embalažo, plutovinaste zamaške pa v mešane komunalne odpadke. Steklo je izjemno hvaležna surovina, saj ga je 
mogoče stoodstotno reciklirati in uporablja se ga lahko vedno znova, ne da bi izgubilo na kakovosti. 
V to skupino odpadkov NE SODIJO okensko in drugo ravno steklo (oddamo ga v zbirnem centru), neonske, halogenske 
in žarilne žarnice ter svetlobne cevi (to so nevarni odpadki), navadne žarnice, avtomobilsko steklo, ogledala, porcelan in 
keramika, kristalno in ekransko steklo, pleksi in karbonsko steklo, laboratorijsko in ognjevarno steklo (odložimo jih med 
mešane komunalne odpadke). 
 

3. JULIJ – MEDNARODNI DAN BREZ PLASTIČNIH VREČK 
Plastične vrečke za razgradnjo potrebujejo več kot 100 let, najbolj nevarne pa so v morju, kjer zaradi svoje podobnosti 
meduzam neposredno ogrožajo morske živali, ki jih zaradi tega zamenjujejo za hrano. Ko plastika pride v prehransko 
verigo živali, se pojavi tudi v naši – kar gre v morje, preide tudi v živali in na koncu na naše krožnike. 
Plastične vrečke nas ne ogrožajo le v morju, pač pa tudi na kopnem. Med počasnim razkrajanjem, pri čemer nastajajo 
vedno manjši delci, ki vsebujejo strupene kemikalije, te pronicajo v zemljo in onesnažujejo našo pitno vodo ter rodovitno 
zemljo. 
Plastične vrečke nas zastrupljajo. Ali ste vedeli: 
- Da so plastične vrečke med desetimi najpogostejšimi odpadki? 
- Da večina plastičnih vrečk svojo pot konča med mešanimi odpadki, v katerih se razkrajajo od 400 do 1000 let? 



 

- Da povprečen Slovenec letno porabi od 130 do 150 plastičnih vrečk, ki jih običajno ne uporablja dlje kot 30 minut? 
- Da v Sloveniji letno porabimo med 300 in 600 milijonov plastičnih vrečk in kar 89 odstotkov jih uporabimo le enkrat? 
- Da zaradi plastičnih vrečk vsako leto pogine na sto tisoče morskih živali in več kot milijon ptic, saj živali vrečke 

zamenjajo za hrano in poginejo zaradi zamašenega prebavnega sistema ali pa se v vrečke zapletejo in zadušijo? 
- Da plastične vrečke, ki jih zaužijejo živali, tako ponovno najdejo pot v okolje, in tam ogrožajo nova življenja? 

 
OBVESTILO NA PODLAGI 5. IN 6. ODSTAVKA 23. ČLENA Uredbe o metodologiji cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19). 
 
Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 IN 78/19) objavljamo izračun porazdelitve količin opravljenih 
storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike. 
 
IZRAČUN PORAZDELITVE KOLIČIN OPRAVLJENIH STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA 
DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV MED UPORABNIKE ZA LETO 2019 

  zbiranje komunalnih odpadkov 
(MKO, EMB) 

zbiranje bioloških odpadkov 

A. masa odpadkov v kg 7.389.641 858.250  

B. obračunska prostornina v m³ 31.151 5.906 

C. sodilo za preračun v kg/m³ = A/B 237,22 145,32 

 
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. 
Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno potrdilo matičnega urada, saj v nasprotnem primeru spremembe ne bomo 
upoštevali. 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 jih 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 uporabljajo 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. 
 

POSTOPEK PRI VGRADNJI MKČN 
Glede na to, da v podjetju ugotavljamo, da uporabniki ne prijavljajo vgrajenih malih komunalnih čistilnih naprav oziroma 
ne dokončajo postopka prijave, ki bi omogočal, da se zniža okoljska dajatev, v nadaljevanju povzemamo kratka navodila. 
  



 

Pred vgradnjo/izgradnjo MKČN je potrebno pridobiti: 
• Občinsko lokacijsko informacijo, kot koristno informacijo za individualno urejanje odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih voda; 
• Pridobiti podatke in informacije, ki so potrebni za izdajo soglasja izvajalca javne službe, vloga – ( OB 

03-1); obrazec je dostopen na spletni strani www.okp.si ; 
• Vodno soglasje na Direkciji RS za vode – enota Celje (obrazec je dostopen na 

povezavi: http://www.dv.gov.si/si/delovna_podrocja/urejanje_voda/vodna_soglasja/). 
Po vgradnji MKČN je potrebno storiti tudi sledeče: 

• Lastnik oz. upravljavec MKČN je dolžen najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja o tem pisno 
obvestiti izvajalca javne službe – OKP Rogaška Slatina d.o.o. Obrazec je dostopen na spletni strani podjetja 
www.okp.si OB 19-1. Lastnik oz. upravljavec MKČN obrazec izpolni in ga skupaj s prilogama posreduje 
izvajalcu javne službe – OKP Rogaška Slatina d.o.o. po navadni pošti, skenirano preko elektronske pošte na 
naslov tajnistvo@okp.si ali dokumente osebno prinese na sedež podjetja. 

• Ko MKČN začne stabilno delovati (to je po približno po 3 – 9 mescih po zagonu MKČN), mora lastnik oz. 
upravljavec MKČN pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa odpadnih vod, naročiti prve meritve (vzorči 
se trenutni vzorec na iztoku iz MKČN). Izvajalec lastniku MKČN na podlagi opravljenih meritev izda analizni 
izvid. V kolikor je izvid neustrezen, je potrebno preveriti in urediti način čiščenja ter meritve ponoviti.  
Seznam pooblaščenih izvajalcev monitoringa odpadnih vod je dostopen na povezavi 
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5/page/1. 

• Najpozneje 30 dni po prejemu ustreznega analiznega izvida, izpolnite obrazec, ki je priloga 5 Pravilnika o 
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod. Lahko pa vam obrazec izpolni tudi izvajalec prvih 
meritev. Obrazec / poročilo o prvih meritvah je dosegljiv na spletni strani podjetja www.okp.si OB 19-3 

 
En izvod izpolnjenega poročila ter kopijo analiznega izvida pošljete na sedež OKP Rogaška Slatina po navadni 
pošti ali preko elektronske pošte na naslov tajnistvo@okp.si ali pa dokumentacijo osebno prinesete na sedež podjetja, 
vsak dan med 7:00 in 15:00 uro. Na podlagi pozitivnega poročila, vam bo izvajalcev javne službe znižal okoljsko 
dajatev za 90% (prvi naslednji mesec po prejemu poročila). 

• Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka tri leta) vas bo izvajalec javne službe v skladu 
z določili predpisov, obiskal na terenu in opravil pregled delovanja MKČN. O terminu pregleda vas izvajalec 
javne službe pisno obvesti. Opravljen pregled se ne plača. 

Podrobnejša navodila so dostopna na spletni strani podjetja www.okp.si. 
 

OKP Rogaška Slatina 
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