OBVESTILA UPORABNIKOM

JANUAR 2017

1. USKLADITVE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
VARSTVA OKOLJA
Obveščamo vas, da se bodo s 1. januarjem 2017 spremenile cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja:
- oskrbe s pitno vodo in
- odvajanja ter čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
Cene so konec leta 2016 potrdili občinski sveti občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Rogatec,
Bistrica ob Sotli in Poljčane.
Cene se spreminjajo predvsem zaradi višjih stroškov najemnine infrastrukture in višjih stroškov obratovanja, ki so posledica
tega, da je javno podjetje prevzelo v najem in upravljanje infrastrukturne objekte in naprave v skupni vrednosti 25 milijonov
evrov, ki so jih občine ustanoviteljice podjetja zgradile ali obnovile v obdobju zadnjih treh let.
Kako se bodo uskladitve cen poznale na položnici ?
Spremembe cen se bodo seveda odrazile na položnicah. Višina položnice se bo pri različnih uporabnikih različno
spremenila. Spremembe so povezane z vrsto in količino storitev, ki jih izvajamo uporabniku.
Pregled cen, ki bodo pričele veljati s 1.1.2017
opis storitve in cene

Cena
brez
DDV

OSKRBA S PITNO VODO

Cena z
DDV

opis storitve in cene

Cena
brez
DDV

Cena z
DDV

ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

omrežnina v EUR/mesec/≤DN20

7,1196

7,7960 omrežnina v EUR/mesec/≤DN20

4,1008

4,4904

vodarina v EUR/m³

0,5874

0,6432 čiščenje v EUR/m³

0,4026

0,4408

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE
VODE

ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE

omrežnina v EUR/mesec/≤DN20

2,4000

2,6280 omrežnina v EUR/m³

0,0667

0,0730

odvajanje v EUR/m³

0,1283

0,1405 čiščenje v EUR/m³

0,0847

0,0927

ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE
VODE

STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN
MKČN

omrežnina v EUR/m³

0,0835

0,0914 omrežnina v EUR/mesec/≤DN20

0,6201

0,6790

odvajanje v EUR/m³

0,0515

0,0564 cena storitve v EUR/m³

0,3472

0,3802

Na koncu bi še poudarili, da se zavedamo, da zvišanje cen ni nikoli priljubljeno, bi pa radi poudarili, da se je z novimi
investicijami na področju oskrbe s pitno vodo dosegel pomemben korak k trajni in stabilni oskrbi vseh prebivalcev občin, ki so
v projektih sodelovale, s kvalitetno in zdravo pitno vodo, ki bo tudi bodočim rodovom zagotavljala preživetje v teh krajih, z
investicijami na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode pa se zagotavlja čistejše okolje in
višja kakovost bivanja v občinah UE Šmarje pri Jelšah.

2. NAČIN OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA, KI SO
PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD
OKP Rogaška Slatina d.o.o. ima v upravljanju javno vodovodno omrežje v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek,
Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah ter KS Laporje v Občini Slovenska Bistrica. Kot upravljavec javnega
vodovodnega omrežja moramo skladno s HACCP načrtom dnevno zagotavljati nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo. Da to
zagotovimo, imamo določenih niz ukrepov, ki to zagotavljajo. Poleg ostalega vršimo v okviru našega notranjega nadzora tudi
redne in občasne laboratorijske preiskave, skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/2012).
V slučaju pojava vode neustrezne kakovosti, povečane motnosti, motene oskrbe s pitno vodo zaradi planiranih vzdrževalnih
del na vodovodnem omrežju, pomanjkanja vode in ob pojavu nepredvidljivih izrednih dogodkov, ki so posledica višje sile
(neurja, dolgotrajna deževja, izpadi električne energije in podobno) in lahko povzročijo onesnaženje pitne vode, moteno
dobavo in lahko predstavljajo določeno tveganje za potrošnike, izvajamo ustrezno obveščanje potrošnikov na način, ki je
spodaj opisan. Prav tako lahko predstavljajo določeno tveganje tudi nepredvidene okvare na vodovodnem omrežju pa tudi

ostali posegi pri rednem in izrednem vzdrževanju cevovodov, kakor tudi ostalih objektov in naprav, ki so povezani v sistem
oskrbe s pitno vodo.
V želji, da bi vas potrošnike o vsem čim prej in kvalitetno obvestili o vseh navedenih izrednih stanjih, vam
posredujemo naš običajni način obveščanja:
VZROK ZA OBVEŠČANJE
1.
Večje okvare na vodovodu, večje prekinitve
dobave pitne vode zaradi vzdrževalnih del

2.
3.

Omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode v
primeru kemijskega ali mikrobiološkega
onesnaženja pitne vode, enako tudi v primeru
pomanjkanja pitne vode v sušnih obdobjih in ob
izrednih dogodkih

Obveščanje uporabnikov po odpravi neskladja

Letno poročilo o skladnosti pitne vode

MOŽEN NAČIN OBVEŠČANJA
Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru manjšega
št. uporabnikov)
Obvestilo na oglasni deski uporabnika/ov hišnega vodovodnega
omrežja
Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. (www.okp.si)

1.
2.
3.

Radio Štajerski val ali Radio Rogla
Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine
Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru manjšega
št. uporabnikov)

1.
2.
3.

Radio Štajerski val ali Radio Rogla
Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine
Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru manjšega
št. uporabnikov)
Rogaške novice, OKO, Panorama
Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine

1.
2.

Priporočamo pa vam tudi, da nas na naši spletni strani večkrat obiščete, saj vam tam nudimo obilico aktualnih informacij s
celotnega področja naše komunalne dejavnosti.

3. CENTER PONOVNE UPORABE – CPU – kontaktni podatki

Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P., PE ROGAŠKA SLATINA
Tuncovec (Zbirni center OKP)
3250 Rogaška Slatina
Tel. št.: 03 810 3109
e-pošta: rogaska@cpu-reuse.com
Delovni čas:
Ponedeljek-petek: 8:00 - 16:00
Sobota: 8:00 -13:00

OKP Rogaška Slatina

