
 

1.  NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE  
      ZA LETO 2019 

 

Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode je pripravljen skladno z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. 

list RS št. 19/04, 35/04,26/06 in 25/09.) in navodili NIJZ: verzija 18.9.2017   

Člen 

Pravilnika  
Vzrok za obveščanje Časovna opredelitev  Obvezni načini obveščanja 

9.člen 
 

Vzrok neskladnosti pitne 

vode je hišno vodovodno 

omrežje ali njegovo 

vzdrževanje. 

Od začetka veljavnosti 

ukrepa, a najkasneje v sedmih 

dneh. 

1. osebno1 

2. z obvestilom na oglasni deski 

uporabnikov hišnega vodovodnega 

omrežja 

3. po telefonu ali e-pošti  

21.člen 
 

Obveščanje v primeru 

omejitve ali prepovedi 

uporabe pitne vode.  

Čim prej, a najkasneje v dveh 

urah (obvešča se vsak dan do 

preklica, če ukrep velja več 

kot 14 dni se lahko obvešča 

tedensko)4. 

1. radio: RADIO 1 ali osebno2 

2. spletna stran; www.ksp-litija.si 

3. SMS in oglasne deske 3 

4. aplikacija: www.npv.si 

22.člen 
 

Izvajanje ukrepov za 

odpravo vzrokov 

neskladnosti. 

Čim prej, a najkasneje v enem 

dnevu. 

1. Radio: RADIO 1 ali osebno2  

2. spletna stran; www.ksp-litija.si  

3. SMS in oglasne deske 3 

31.člen 
 

Dovoljenje o odstopanju 

Ministrstva za zdravje: 

Koncentracije posameznih 

snovi  presegajo predpisano 

vrednost, vendar ne 

predstavljajo potencialne 

nevarnosti za zdravje ljudi. 

Čim prej po pridobitvi 

dovoljenja, a najkasneje v 

sedmih dneh 4. 

1. radio: RADIO 1 ali osebno2 

2. spletna stran; www.ksp-litija.si 

3. SMS in oglasne deske3  

 

34.člen Letno poročilo o skladnosti 

pitne vode. 

Najmanj enkrat letno. 1. spletna stran; www.ksp-litija.si 

2. občinski glasili ali spletni strani 

Občin2 

3. aplikacija: www.npv.si , do 31. 

marca 

 

1  Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik. V primeru večstanovanjskega objekta 
obvestilo na oglasno desko, obvesti pa se tudi upravljavca objekta preko e-pošte.  

2 Radio 1; slišnost na območju Litije in Šmartna na frekvenci 89,7 MHz, občinski glasili: OBČAN in KRAJEVNE NOVICE,                                                 
Osebno: v primeru pridobljenega dovoljenja od NIJZ 

3 Oglasne deske: obveščanje na oglasnih deskah občin in krajevnih skupnosti, kjer so tudi sicer objavljene pomembne informacije.                     
SMS sporočilo se pošlje v primeru, da se uporabnik nanj naroči  

4 Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, o izvajanju ukrepov oz. dovoljenem odstopanju. 


