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Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode 
pripravljen skladno z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04, 35/04,26/06 in 25/09.) :in 

navodili IVZ RS: verzija 3, 3 maj 2010 

Člen
*
 Časovna opredelitev  Obvezni načini obveščanja 

9.čl. 

Čimprej, a najkasneje v sedmih dneh 

 
9.člen ; vzrok neskladnosti je hišno vodovodno 

omrežje, 

 

1. osebno
**

 

2. z obvestilom na oglasni deski uporabnikov   hišnega 

    vodovodnega omrežja v več stanovanjskih objektih 

3. po telefonu ali e-pošti  

21.čl. 

Čimprej, a najkasneje v dveh urah (obvešča 

se vsak dan do preklica) 
**** 

 

21.člen.; V okviru notranjega nadzora ali monitoringa 

ugotovljena  neskladnost pitne  vode  s Pravilnikom
 

1. Radio: RADIO 1¸*** ali osebno v primeru  

    pridobljenega dovoljenja od IVZ 

2. oglasne deske 
*** 

3. internetna stran; www.ksp-litija.si 

22.čl. 

Čimprej, a najkasneje v enem dnevu 
 

(glej Pojasnilo glede ocenjevanja 

pomembnosti neskladnosti na koncu tega 

besedila)
 **** 

 

 
21.člen; izvajanje ukrepov za odpravo vzrokov 

neskladnosti 

1. Radio: RADIO 1 

2. oglasne deske 
**** 

3. internetna stran; www.ksp-litija.si  

31.čl. 

Čimprej po pridobitvi dovoljenja, a 

najkasneje v sedmih dneh 
***** 

 

31.člen; Dovoljenje o odstopanju Ministrstva za zdravje: 

Koncentracije posameznih snovi  presegajo predpisano 

vrednost, vendar ne predstavljajo pa potencialne nevarnosti za 

zdravje ljudi 

1. Radio: RADIO 1 

2. oglasne deske  

3. internetna stran; www.ksp-litija.si  

34.čl. 

Za sisteme, ki oskrbujejo 5.000 ali manj 

uporabnikov:  

  najmanj enkrat letno 

1. internetna stran; www.ksp-litija.si 

Za sisteme, ki oskrbujejo več kot 5.000 

uporabnikov :  

  najmanj enkrat letno - (najkasneje do 31. 

marca)  

 
34. člen; letna poročila o rezultatih laboratorijskih 

preskusov pitne vode 

1. internetna stran Občine Litija in internetna stran 

   Občine Šmartno 

2. internetna stran: www.ksp-litija.si  

3. Glasilo Občan in Martinov glas 

* Člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04, 35/04,26/06 in 25/09). 

* *Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik. V primeru 

večstanovanjskega objekta pa se obvesti tudi upravljavca objekta.  

*** Radio 1; slišnost na območju Litije in Šmartna na frekvenci 89,7 MHz. 

**** Oglasne deske: obveščanje na oglasnih deskah občin in krajevnih skupnosti, kjer so tudi sicer 

objavljene pomembne informacije.  

***** Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, o izvajanju 

ukrepov oz. dovoljenem o odstopanju. 

http://www.ksp-litija.si/

