
 
OBVESTILA UPORABNIKOM                                JANUAR 2021 

 
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 MOŽEN NAČIN OBVEŠČANJA 

Večje okvare na vodovodu, večje prekinitve 
dobave pitne vode zaradi vzdrževalnih del  

1. Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru 
manjšega št. uporabnikov)  

2. Obvestilo na oglasni deski uporabnika/ov hišnega 
vodovodnega omrežja 

3. Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. (www.okp.si) 

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 

1. Radio Štajerski val ali Radio Rogla 
2. Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine 
3. Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru 

manjšega št. uporabnikov)  

Obveščanje uporabnikov po odpravi 
neskladja 

1. Radio Štajerski val ali Radio Rogla 
2. Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine 
3. Osebno, preko elektronske pošte ali telefona ( v primeru 

manjšega št. uporabnikov)  

Letno poročilo o skladnosti pitne vode 
1. Rogaške novice, OKO, Panorama 
2. Spletna stran OKP Rogaška Slatina d.o.o. in/ali občine 

 
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.  
 
 
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. 
 
 

ELEKTRONSKI RAČUN - eRAČUN 
Na e-račune se lahko prijavite preko: 

• svoje spletne banke,  

• Komunale.Info ali  

• preko obrazca (OB20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve), ki ga najdete na naši internetni strani 
www.okp.si. 
 

Prijava v spletno banko je možna elektronsko, preko vaše spletne banke ali preko spletnega portala Komunala.info. Za 
prijavo preko elektronske oziroma spletne banke potrebujete poleg osebnih podatkov  še trinajstmestno sklicno številko, 
ki jo najdete v peti vrstici na levi strani našega računa. Navodila za prijavo na e-račun najdete na spletni strani svoje 
banke, saj se glede na banko razlikujejo.  
Prijava preko Komunala.Info pa poteka z registracijo v spletni portal Komunala.info in v možnosti "Prijava na e-račun" 
spremenite svoje nastavitve za prejemanje e-računov in program vas sam vodi do uspešne registracije.  
Na e-račune se lahko prijavite tudi preko obrazca (OB20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve), ki ga najdete 
na naši internetni strani www.okp.si in nam ga posredujete na naš naslov: OKP Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta 
12, 3250 Rogaška Slatina ali na e-naslov: tajnistvo@okp.si. 
S prijavo na e-račun, boste prejeli E-račun, izdan v obliki elektronsko podpisanih datotek XML (namen: nadaljnja 
računalniška obdelava)  in PDF (namen: vpogled in za izpis) in ne boste več prejemali računov v papirni obliki, v kolikor 
ste se prijavili preko spletne banke. V primeru prijave preko aplikacije Komunala.Info, pa si lahko sami izberete, katero 
možnost želite- ali prejem e-računa samo v elektronsko bančništvo ali v elektronsko bančništvo in po elektronski pošti 
ali samo po elektronski pošti. Pozivamo vas, da se tudi preko Komunale.Info odločite, da se odpoveste tiskanim računom 
in obkljukate izjavo »ne želim več prejemati  tiskane različice računa« in tako prispevate k varovanju okolja. Elektronski 
račun lahko preko spletne banke poravnate hitro in udobno z enim klikom – brez prepisovanja številk in referenc.  
 
E-račune lahko prejemate: 

• na elektronski naslov (e-pošta), 
• v spletno banko ali  
• na elektronski naslov (e-pošta) in v spletno banko. 

 
Vsi uporabniki, ki se bodo prijavili na prejemanje elektronskih računov preko spletne banke do zadnjega v mesecu, bodo 
račune, izdane v prihodnjem mesecu, prejeli že elektronsko (npr. vse prijave do 31.01.2021 na elektronske račune, 
prejmejo račune, izdane od februarja naprej, elektronsko). V kolikor se uporabniki odločijo za prejem e-računov samo 
preko spletne banke in še vedno želijo prejemati naša obvestila, si jih lahko preberejo na naši spletni strani 
http://www.okp.si ali pa se naročijo nanje z e-mailom na naš elektronski naslov: tajnistvo@okp.si.  
V kolikor se odločite, da elektronskih računov ne želite več prejemati, se odjavite preko vaše spletne banke ali preko 
portala Komunala.Info. 
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