
OBVESTILO UPORABNIKOM VODOVODNEGA SISTEMA POLICA
V UPRAVLJANJU DRUŠTVA ZA VARSTVO VODA BISTRINA POLICA

O NAČINIH OBVEŠČANJA JAVNOSTI
SKLADNO S PRAVILNIKOM O PITNI VODI1 (UL. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) IN NAVODILOM ZA

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV, ZIRS, NIJZ IN NLZOH

Načrt obveščanja javnosti o skladnosti in zdravstveni ustreznosti pitne vode skupno z obveščanjem o moteni oskrbi s pitno vodo je 
izdelan na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04 in 35/04) in priporočil Komisije za pitno vodo pri ministrstvu za zdravje.

Uporabnike seznanimo na začetku koledarskega leta o dejanskih načinih in časovnih rokih obveščanja, tako da bo uporabniku jasno,
kdaj in kako bo obveščen v posameznih primerih glede na zahteve Pravilnika o pitni vodi.

ČLEN 1 VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA

9.
Vzrok neskladnosti pitne vode
- hišno vodovodno omrežje ali
njegovo vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v sedmih dneh

1. Osebno
2. Obvestilo na oglasni deski
3. Spletna stran upravljavca http://www  . bistrina.si

21.
Obveščanje v primeru 
omejitve ali prepovedi 
uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v dveh urah (obvešča se
vsak dan do preklica) 3

Na začetku in ob preklicu veljavnosti
ukrepa, a najkasneje v dveh urah od
začetka oz. preklica ukrepa

1. Lokalni radio Zeleni val
2. Spletna stran upravljavca http://www.bistrina.si
3. Plakati na javnih mestih
4. Aplikacija    http://www.npv.si/ 
    (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

22.
Obveščanje v primeru, kadar 
se izvajajo ukrepi za odpravo 
vzrokov neskladnosti

Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v enem dnevu 3

1. Lokalni radio
2. Spletna stran upravljavca  http://www.bistrina.si
3. Plakati na javnih mestih

31.
Obveščanje v primeru 
odstopanja

Na dan pridobitve dovoljenja, a 
najkasneje v sedmih dneh 3

1. Lokalni radio
2. Spletna stran upravljavca  http://www.bistrina.si
3. Plakati na javnih mestih

34.
Obveščanje uporabnikov o 
skladnosti v okviru notranjega 
nadzora

Najmanj enkrat letno 1. Osebno, hkrati s položnico
2. Na občnem zboru društva

34. Letno poročilo o skladnosti 
pitne vode

Najmanj enkrat letno
(najkasneje do 31. marca)

1.  Občinska glasila
2.  Lokalni časopis – Odmevi
3.  Aplikacija http://www.npv.si/
     (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)
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