
Sistem za oskrbo s pitno vodo: vodovod Ardro pri Raki

Vsebino je prepovedano v celoti ali delno na kakršenkoli način reproducirati brez pisnega privoljenja lastnika avtorskih pravic          

Velja od:28.10.2016 ~ 35 ~ Verzija: 5

P: 4.8 – 1 Načini obveščanja uporabnikov 

VZROK - Člen Pravilnika o 
pitni vodi

ČASOVNA OPREDELITEV NAČIN OBVEŠČANJA 

9:čl.: Obveščanje v primeru, ko 
je vzrok neskladnosti pitne
vode hišno vodovodno omrežje
ali njegovo vzdrževanje

Čim prej, a najkasneje v 
sedmih dneh

1. osebno (kratek dopis, ki se izroči 
uporabniku hišne intalacije)

2. oglasna deska

21. čl.:Obveščanje v primeru 
omejitve ali prepovedi uporabe
pitne vode

Čimprej, a najkasneje v dveh 
urah (obvešča se vsak dan 
do preklica).

1 oglasna deska
2 pisno obvestilo za vsako gospodinjstvo
3. zavihek spletne strani KS Raka
4. aplikacija http:/www.npv.si

22.čl.: Obveščanja v primeru, 
kadar se izvajajo ukrepi za
odpravo vzrokov neskladnosti

Čimprej, a najkasneje v enem 
dnevu

1. oglasna deska
2. osebno
3. pisno obvestilo za vsako gospodinjstvo
4. zavihek spletne strani KS Raka

31.čl.: Obveščanje v primeru 
odstopanja mejnih vrednosti za
določene snovi 

Čimprej po pridobitvi 
dovoljenja, a najkasneje v
sedmih dneh.

1. oglasna deska
2. pisno obvestilo za vsako gospodinjstvo
3. zavihek spletne strani KS Raka

34.čl.: Obveščanje o skladnosti 
pitne vode, ugotovljeni v okviru
notranjega nadzora ter letno
poročilo o skladnosti pitne vode

Najmanj enkrat letno
(najkasneje do 31. marca)

1. oglasna deska
2. zavihek spletne strani KS Raka
3. aplikacija http:/www.npv.si

Opombe:
- Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja

ukrepov oz. dovoljenem odstopanju.
- V dokumentu NIJZ : »Navodilo za ocenjevanje pomembnosti neskladnosti« je možno najti

informacije o mikrobioloških, kemijskih in indikatorskih parametrih – upoštevati je potrebno stopnjo
prekoračitve mejne vrednosti parametra in potencialno nevarnost za zdravje ljudi 

- Na spletnih straneh NIJZ so objavljeni tudi »Kriteriji za razglasitev ukrepa prekuhavanja pitne
vode«, navodila o prekuhavanju pitne vode in druga relevantna navodila ter priporočila. 


