
VABLJENI  
 

NA URADNO OVORITEV LOKALA ENIGMA,  
SVETI JURIJ  14, ROGAŠOVCI,  

 V PETEK, 17. 7. 2015  OD 18. ure dalje 
z  nastopom skupine Zlata žila.  

Vabljeni tudi na slastne pizze, hamburgerje in odlično 
postrežbo.  V teh vročih poletnih dneh pa se lahko okrepčate 

tudi z izvrstnimi cocktaili. 
Vabljeni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

POMEMBNO OBVESTILO  
O SPREMEMBI IZVAJALCA OBRAČUNA OKOLJSKE DAJATVE 

 
Obveščamo vas, da od julija 2015 opravlja strokovno tehnični del 
povezan z obračunom okoljske dajatve in s tem tudi izstavitev ter 
poravnavo položnic/plačilnih nalogov zaradi onesnaževanja odpadnih 
vod za območje občine Rogašovci pogodbeni izvajalec, to je  podjetje 
AGJ- Rebernik Goran s.p. Lenart. 
 
Obračun se izvaja na osnovi državne Uredbe o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 
104/2009 in št. 14/2010), ki določa obveznost plačevanja  okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, osnove za obračun 
okoljske dajatve, njeno višino, zavezance za plačilo okoljske dajatve, način 
njenega obračunavanja, odmere in plačevanja. 
 
Posebej  opozarjamo, da ne gre za nobeno novo ali dodatno obveznost, pač 
pa je, zaradi racionalizacije izvedbe storitve, spremenjen le  izvajalec 
obračuna. 
 
Torej obračuni, ki jih je v preteklih letih izdajala Občina Rogašovci 
neposredno, bodo od sedaj naprej za območje Občine Rogašovci, izdani s 
strani podjetja AGJ-Rebernik Goran s.p.. 
 
Sam sistem obračuna se s tem ne spreminja, prevzete so obstoječe baze 
podatkov.   
 
Prosimo pa, da ste pri plačilu pozorni na spremembo naziva prejemnika in 
spremenjeno številko transkacijskega računa (TRR)  ter plačila izvajate na 
TRR naveden na vsakokratni položnici.  
 
Kontaktni podatki v primeru vprašanj glede obračuna ali morebitne 

reklamacije: 
AGJ-Rebernik Goran s.p., Pot na Kamenšak 2, 2235 Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah 
Kontaktna oseba: ga. Jasmina Trojner Kraner, mag. posl. ved 
Tel.:051 344 572, Fax: 02 / 720 71 08 
e-poštni naslov: agj@triera.net .  

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_URED5136.html#_blank
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_URED5136.html#_blank
mailto:agj@triera.net


     

POMEMBNO OBVESTILO  
O CENI IN OBRAČUNAVANJU STORITVE OSKRBE S PITNO VODO  

 
Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Rogašovci na svoji 6. seji 
dne 22. 5. 2015, sprejel ceno storitve oskrbe s pitno vodo na območju 
Občine Rogašovci in se s 1. 6. 2015 prične obračunavati vsem 
gospodinjstvom v občini, ki so priključena na javno vodovodno 
omrežje Občine Rogašovci.  
 
Za gospodinjstva s premerom vodomera DN ≤ 20 znaša omrežnina 9,0644 
EUR z DDV na mesec in vodarina 1,5385 EUR m

3
 Celoten cenik storitve 

oskrbe s pitno vodo v Občini Rogašovci je objavljen tudi na spletni strani 
Občine Rogašovci http://www.obcina-rogasovci.si. 
 
Strokovno tehnični del povezan z obračunom storitve oskrbe s pitno 
vodo na območju Občine Rogašovci ter okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode po porabi vode iz 
javnega vodovodnega omrežja (ne več po pavšalu za tista gospodinjstva, 
ki so priključena na javni vodovod) in s tem tudi izstavitev ter poravnavo 
položnic/plačilnih nalogov v zvezi s tem, bo za območje občine 
Rogašovci opravljal pogodbeni izvajalec, to je  podjetje AGJ- Rebernik 
Goran s.p. Lenart. 
 
 
Kontaktni podatki v primeru vprašanj glede obračuna ali morebitne 
reklamacije: 
AGJ-Rebernik Goran s.p., Pot na Kamenšak 2, 2235 Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah 
Kontaktna oseba: ga. Jasmina Trojner Kraner, mag. posl. ved 
Tel.:051 344 572  
Fax: 02 / 720 71 08 
e-poštni naslov: agj@triera.net .  
 
POMEMBNO ZA TISTE, KI OPRAVLJAJO KMETIJSKO DEJAVNOST IN 
SO PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD: Na spletni strani Občine 
Rogašovci je objavljena vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve 
za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode 
nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti. Vlogo je mogoče dobiti 
tudi na občinski upravi občine Rogašovci. V kolikor kmetje - porabniki 
vode, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje, ne bodo oddali 
vloge za oprostitev plačevanja okoljske dajatve, jim le –te ne bomo 
mogli upoštevati. 

VABILO 
 

KTD Sončnica Pertoča in PGD Pertoča 
vabita na  

 

6. TRADICIONALNE PERTOŠKE DNEVE 
 

V SOBOTO 18. 7. 2015 in  V NEDELJO 19. 7. 2015  
 RAZSTAVA ROČNIH DEL bo na ogled v soboto od 18.00 do 

21.00 ure in v nedeljo od 8.30 do 15.00 ure v Gasilskem 
domu na Pertoči. 

 

 
PGD PERTOČA VABI NA 

 

5. TEKMOVANJE S STARO ROČNO BRIZGALNO ZA  
POKAL PERTOČE 

 IN  

3. GASILSKO TEKMOVANJE ŽENSKIH IN MOŠKIH 
ENOT ZA POKAL PERTOČE 

V SOBOTO, 18. JULIJA 2015, S PRIČETKOM OB 18. 
URI NA NOGOMETNEM IGRIŠČU  NA PERTOČI (pri 

osnovni šoli). 
 

Tekmovalci se bodo pomerili v polnjenju posode z vodo s staro ročno 
brizgalno.   
 

Za zabavni del bosta poskrbeli skupini BLUE PLANET IN 
BEGINI. 
 
Vabljeni na Pertočo! 

     

mailto:agj@triera.net

