
 

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 
 

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 
Na podlagi določil Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o ravnanju z odpadki in Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih 
komunalnih voda, je sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev OBVEZNO. 
Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur.list RS, štev.69/03, 57/08, 87/11, 27/17 in 59/19), je potrebno vse 
spremembe, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev – kot so spremembe lastnika, najemnika ali plačnika, 
spremembe števila oseb - sporočati upravniku, le-ta pa je spremembe dolžan sporočati javnemu podjetju.  
V primeru, če imate v stanovanju vgrajen vodomer, vas prosimo, da v primeru spremembe lastnika, najemnika ali 
plačnika, popišete stanje vodomera. 
V primeru, ko večstanovanjski objekt nima upravnika, spremembe sporočate zastopniku vašega objekta, če pa ta ni 
določen, pa sporočate spremembe neposredno javnemu podjetju. V tem primeru je potrebno spremembo sporočiti na 
obrazcu »Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku« (OB06 na naši spletni strani). Zahtevku 
za spremembo je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo, ki je podlaga za spremembo (kupoprodajna pogodba, 
najemna pogodba, sklep o dedovanju. ipd.). Prav tako mora biti pred spremembo poravnan dolg predhodnega 
uporabnika odjemnega mesta.    
Pri obračunu komunalnih storitev bomo upoštevali samo spremembe, ki nam jih bo sporočil upravnik, v kolikor ste do 
njega zakonsko obvezani, drugače pa od pooblaščenega zastopnika oziroma lastnika.  
Opozorili bi, da na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o ravnanju z odpadki in Odloka o odvajanju in čiščenju 
odpadnih komunalnih voda znaša kazen za fizično osebo, ki ne sporoči spremembe podatkov, ki vplivajo na 
obračun komunalnih storitev, do 400 EUR. 
 

 
 
 

OKP Rogaška Slatina 


