
OBVESTILO UPORABNIKOM VODOVODNEGA SISTEMA POSTOJNA - PIVKA O NAČINIH OBVEŠČANJA JA-
VNOSTI SKLADNO S PRAVILNIKOM O PITNI VODI (Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 65/06, 25/09) V LETU 2013

Spoštovani 
skladno z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 95/06, 25/09, v nadaljevanju Pravilnik) in vsebino strokovnih priporočil Inštituta za 
varovanje zdravja RS, vas, uporabnike vodovodnega sistema Postojna – Pivka, obveščamo o načinih in rokih obveščanja v posameznih primerih glede na 
zahteve Pravilnika:

 
ČLEN  PRAVILNIKA               VZROK OBVEŠČANJA                   ČAS OBVEŠČANJA                                 NAČIN OBVEŠČANJA      

*uporabniki se po želji vključijo na tak način obveščanja prek spletne strani www.kovodpostojna.si. 

Vabimo vas, da obiščete našo spletno stran www.kovodpostojna.si. Vse informacije lahko dobite na sedežu podjetja Jeršice 3 v Postojni, na telefonski številki 
05 700 07 80 (tudi nujni klici), po faxu 05 700 07 99 ali na e-naslovu info@kovodpostojna.si.

Postojna, januar 2013                                                                                        KOVOD Postojna, d.o.o.
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Neskladnost hišnega 
vodovodnega omrežja

Letno poročilo o skladnosti 
pitne vode

Dovoljeno  odstopanje

Skladnost pitne vode v okviru 
notranjega nadzora

Odprava vzrokov neskladnosti 
pitne vode

Omejitev ali prepoved uporabe 
pitne vode

Zaključek odprave 
neskladnosti pitne vode

Preklic omejitev ali prepovedi 
uporabe pitne vode

Prenehanje dovoljenja za 
odstopanje

Čimprej, a najkasneje v sedmih dneh

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

Čimprej

Čimprej, a najkasneje v enem dnevu

Čimprej

Čimprej po pridobitvi dovoljenja, 
a najkasneje v sedmih dneh

Najmanj enkrat letno 

Enkrat letno 
(do 31. marca)

1. Pisno obvestilo po pošti                              
2. Telefonsko obvestilo 
3. Obvestilo upravniku v primeru večstanovanjskega 
objekta

1. Radio 94
2. Oglasne deske občin, krajevnih oz. 
    vaških skupnosti
3. Spletna stran www.kovodpostojna.si
    (Aktualno / Motnje na sistemu)
4. SMS sporočilo*
5. E-pošta*

1. Spletna stran www.kovodpostojna.si 
    (Dejavnosti / Oskrba z vodo/    
    Kakovost pitne vode)
1. Občinski glasili: Pivški list in 
    Postojnski prepih 
2. Spletna stran www.kovodpostojna.si 
    (Dejavnosti / Oskrba z vodo /  
    Kakovost pitne vode)



Javno podjetje Kovod Postojna, 
vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

Jeršice 3, 6230 Postojna
Tel: 05 7000 780

Faks: 05 7000 799
e-mail: info@kovodpostojna.si

www.kovodpostojna.si

Zaščita vodovodne instalacije pred zmrzaljo

Posledice zimskih temperatur se kažejo tudi na pogosto poškodovanih 
vodomerih zaradi zmrzali, ki je najpogostejši krivec, da se vodomer 
pokvari – poči. Zato ga je potrebno zaščititi pred vremenskimi de-
javniki. Kot upravljavec vodovodnega sistema Kovod ne prevzema 
odgovornosti za tovrstne poškodbe vodomerov, saj so le-ti v lasti 
uporabnikov, zato morate uporabniki sami poskrbeti za preventivno 
zaščito vgrajenih vodomerov, to je toplotno izolacijo vodomerov oz. 
vodomernih jaškov in občasen pretok vode.
Svetujemo vam, posebej vsem uporabnikom, ki nimate stalnega 
prebivališča v objektih, v katerih imate vodovodne inštalacije (npr. 
počitniške hišice, vikendi, ipd.), da občasno preverite stanje vašega 
vodomera in da pregledate okolje, v katerem je vgrajen vodomer.
 
Kako zaščitimo vodomer in instalacijo pred zmrzaljo?

• z dovolj globokim vodomernim jaškom z izoliranim pokrovom,
• z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali,
• preprečimo kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog 
instalacij,
• ob pojavu zmrzali zagotovimo kroženje vode po instalaciji. Manj 
stane kubični meter vode kot drago popravilo vodovodne instalacije.
• z vgradnjo samoregulirnih grelnih kablov (info: www.elektricno-
ogrevanje.si)
 
Če pride do kakršnihkoli  poškodb na vodomeru, nas obvestite na tel. 
št.: 05/7000-780 ali 041/310-070, informacije so prav tako na voljo na 
: http://www.kovodpostojna.si/.

OBVEŠČANJE V PRIMERU VZDRŽEVALNIH IN DRUGIH 
DEL NA SISTEMU

Obveščanje uporabnikov o vzrokih in času trajanja, skladno z 
občinskimi odloki o oskrbi s pitno vodo, je predvideno ob prekinitvah 
oskrbe z vodo za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem 
sistemu, odprave okvar in poteka najmanj en dan pred predvidenimi 
deli oziroma v najkrajšem možnem času po evidentiranju napake na 
sistemu: prek Radia 94, oglasnih desk, spletne strani  www.kovod-
postojna.si, SMS sporočil, elektronske pošte in telefonskih obvestil.

V primerih interventnih vzdrževalnih del na vodovodnem sistemu ali 
nastalih okvar ali naravnih in drugih nesreč poteče obveščanje čim 
prej na zgoraj navedene načine.  V primerih prekinitve dobave pitne 
vode mora izvajalec v 24 urah vzpostaviti nadomestno oskrbo z vodo. 
V izjemnih pogojih je minimalna količina 7,5 litrov na osebo na dan, 
kar zadošča za pitje in pripravo hrane, taka oskrba pa lahko traja le 
2-3 dni.
Količine preko 100 litrov na osebo na dan zadovoljijo dodatne potrebe 
udobja in dobrega počutja.

V primerih, ko je nepredvidena prekinitev ali motnja oskrbe z vodo 
krajša od ene ure, objava ni obvezna.

                      www.kovodpostojna.si

Na spletni strani www.kovodpostojna.si  boste poleg obvestil o motn-
jah na sistemu in aktualnih novic našli še veliko koristnih nasvetov in 
drugih informacij povezanih z vodooskrbo. 

               Obvestila 
Prijavite se na brezplačno prejemanje Kovodovih SMS obvestil, ki 
vam pridejo še kako prav. Prek njih ste najhitreje obveščeni o preki-
nitvah dobave vode in o drugih motnjah na sistemu.
Prijava ni zapletena. Na spletni strani  www.kovodpostojna.si, desno 
spodaj kliknite na gumb  »Naročite se na obveščanje« in izberite SMS 
obvestila.  
Med tistimi, ki se bodo na SMS obvestila naročili do 22. marca, ko 
obeležujemo svetovni dan voda, bomo izžrebali 10 novih lastnikov 
ličnih flašk za vodo. 

               e-obvestila

Prijavo na e-obvestila prav tako opravite na www.kovodpostojna.si, 
kjer v rubriki »Naročite se na obveščanje« izberete e-obvestila.  Poleg 
obvestil o motnjah na sistemu lahko prek e-obvestil prejemate tudi 
druge novice.

               Facebook
Kovod Postojna  je prisoten tudi na Facebooku, kjer prav tako ažurno 
obvešča o vseh delih in motnjah na sistemu. 

Načini obveščanja javnostiNačini obveščanja javnosti

Izdajatelj publikacije: Kovod Postojna, d.o.o.     Tekst: mag. Edi Šibenik  
Naklada:  7.750 kosov    Postojna,  Januar 2013


