
 

POMEMBNO OBVESTILO 
 

Gospodinjstva in gospodarski subjekti, priključeni na javno kanalizacijsko 

omrežje, ste s strani pogodbenega izvajalca, AGJ Rebernik Goran s.p., pred 

kratkim prejeli prve položnice za storitev odvajanja in čiščenja odpadnih 

voda, oziroma tako imenovano »kanalščino«. Storitev se zaračunava 

mesečno, od maja 2017 naprej. 

 

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012) je 

cena sestavljena iz omrežnine kot fiksnega dela ter cene storitve izvajanja na 

enoto (m3 porabljene pitne vode) kot variabilnega dela, upoštevana pa je tudi 

subvencija občine. Več informacij najdete v Elaboratu o oblikovanju cene ter 

Sklepu o sprejemu elaborata, ki sta objavljena na spletni strani Občine 

Rogašovci pod zavihkom Režijski obrat – GJS / Kanalizacija.  

 

Za uporabnike, priključene samo na kanalizacijsko, ne pa tudi na javno 

vodovodno omrežje, se storitev ne zaračunava po porabi vode, temveč po 

pavšalu (4,166 m3 porabljene pitne vode na člana gospodinjstva na mesec), 

določenem s strani države. Priključenim na kanalizacijsko omrežje se hkrati 

na položnicah zaračunava tudi znižana okoljska dajatev. Uporabnikom 

javnega vodovodnega omrežja, ki hkrati niso priključeni na kanalizacijsko 

omrežje, pa se okoljska dajatev zaračuna na položnicah za storitev oskrbe s 

pitno vodo. Potrebno je poravnati tudi vse položnice za okoljsko dajatev, ki 

se nanašajo na obdobje pred pričetkom zaračunavanja storitve oskrbe s pitno 

vodo in/ali t. i. kanalščine. 

 

Ostala gospodinjstva, ki niso priključena ne na kanalizacijsko in ne na 

vodovodno omrežje, bodo okoljsko dajatev še naprej plačevala po pavšalu 

(26,4125 EUR/leto na člana gospodinjstva). V kratkem boste prejeli 

položnice za obdobje april – junij 2017, nato pa se bo okoljska dajatev 

zaračunavala mesečno.  

 

Vse morebitne spremembe (npr. števila članov gospodinjstva) je potrebno 

sproti sporočati izvajalcu AGJ Rebernik Goran s.p. (051 344 572, Jasmina) 

ali na Občino Rogašovci (02 55 88 817, Danijela), kjer lahko dobite tudi 

dodatne informacije.  

 

 

 
 

 
 
 
Ponovno vas obveščamo, da lahko za zbiranje ohlajenega 
odpadnega jedilnega olja uporabljate plastenke s pokrovom ali 
namensko 3,5 l posodo za zbiranje tega odpadka, ki jo lahko 
brezplačno prevzamete na sedežu podjetja Saubermacher – 
Komunala na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti ali na sedežu 
Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 
Rogašovci. 
  

Za dodatne informacije o ravnanju z odpadnim jedilnim oljem 
lahko pokličete na telefonsko številko 02/526-84-56, pišete na 
elektronski naslov info@saubermacher-komunala.si ali obiščete 
spletno stran www.saubermacher-komunala.si.  
  
Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. in Občina Rogašovci 
  
__________________________________________________ 
 
  

Prostovoljno gasilsko društvo Ropoča  
 

prireja  

 
NOČ GASILCEV,  

 V SOBOTO, 22. 7. 2017, S PRIČETKOM  
OB 20.00 URI  NA POLIGONU PGD ROPOČA. 

 
Za zabavo bodo poskrbeli NEDA UKRADEN IN SKUPINA 

WEEKEND-BAND. 
 


