
 
OBVESTILA UPORABNIKOM                                AVGUST 2017 
 

1. PONOVNO OPOZORILO  
Stroga omejitev  porabe pitne  vode  !!! 

 

Zaradi drastičnega zmanjševanja pitne vode na naših vodnih virih smo že konec maja 2017 
razglasili stroge varčevalne ukrepe pri porabi pitne vode, tako za fizične uporabnike kot tudi za 
ostale uporabnike, ki uporabljajo pitno vodo za druge namene (opravljanje gospodarske 
dejavnosti). 
Tako že nekaj časa velja za vse uporabnike pitne vode prepoved uporabe pitne vode za 
zalivanje vrtov, polnjenje bazenov, pranje in polivanje cestišč in dvorišč, pranje 
avtomobilov  ipd. !!! 
 
Kljub tem ukrepom, pa v primeru, če se bo nadaljevalo sušno obdobje ne bomo več v stanju 
zagotavljati  nemotene oskrbe s pitno vodo vsem uporabnikom. 
 
Zato vas obveščamo in opozarjamo, da ima raba pitne vode za osnovne življenjske potrebe na 
podlagi  15. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, štev. 88/2012) in 28. člena Odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, 
Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane (Uradni list RS, št.12/2014) v primeru pomanjkanja pitne 
vode, zaradi katerih je lahko ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, prednost pred rabo 
vode za druge namene. 
 
Da bomo lahko še vnaprej zagotavljali oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom, vas prosimo in 
opozarjamo na skrajno racionalno rabo vode pri izvajanju vaše dejavnosti, saj lahko pride v 
nasprotnem primeru do hudega pomanjkanja pitne vode v naših sistemih, kar pomeni, da bo naš  
kasnejši ukrep strogo upoštevati določila zakonodaje, na podlagi katere bomo lahko zagotavljali  
oskrbo s pitno vodo samo še za osnovne življenjske potrebe.  
 
Na podlagi 54. člena zgoraj citiranega odloka je uporabnikom prepovedano kršiti varčevalne 
ukrepe in ostale ukrepe v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo, za kar se lahko pravna oseba, 
samostojni podjetnik kaznuje z globo 1.400,00 € oz. 2.500,00  € . 
 
Stroga omejitev porabe pitne vode velja do preklica ! 
 
Ukrep omejitve porabe pitne vode bomo kontrolirali s pristojnimi inšpekcijskimi službami. 
 
Naprošamo vse, ki opazite morebitne kršitve povezane z omejitvijo porabe pitne vode, da 
nam to sporočite na telefonsko številko 03-81-21-405 ali na tajnistvo@okp.si. 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, 07-4981382) 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. 
 
 
 
 
                       OBRNI ! 
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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 
 
 


