
 

  

OBVESTILO UPORABNIKOM VODOVODNIH SISTEMOV VELIKO IN MALO 

UBELJSKO O NAČINIH OBVEŠČANJA JAVNOSTI SKLADNO S PRAVILNIKOM O PITNI 

VODI (Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 95/06, 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 

vodovodnih sistemov Veliko in Malo Ubeljsko, obveščamo o načinih in rokih obveščanja v 

posameznih primerih glede na zahteve Pravilnika: 

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

 **v primeru dolgotrajnega ukrepa prekuhavanja pitne vode (brez priprave) se obvešča po radiu 2 dni ob ugotovljeni neskladnosti ter  

     dodatno prvi vikend 
 

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. 

ČLEN  

PRAVILNIKA 

VZROK OBVEŠČANJA ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA 

 9.  Neskladnost hišnega 

vodovodnega omrežja 

Čimprej, a najkasneje  v 

sedmih dneh 

1. Pisno obvestilo po pošti                               

2. Telefonsko obvestilo  

 

21. 

 
Omejitev ali prepoved 
uporabe pitne vode 

Čimprej, a najkasneje v 

dveh urah  

(po radiu se obvešča 

vsak dan do preklica)** 

 

 

 

 

1. Radio 94 

2. Oglasna deska občine  

    Postojna in oglasne  

    deske krajevnih  

    skupnosti  

3. Spletna stran     

     www.kovodpostojna.si 

     (Aktualno / Motnje na     

     sistemu) 

4. SMS sporočilo* 

5. E-pošta* 

 

Preklic omejitev ali 

prepovedi uporabe pitne 

vode 

Čimprej 

22.  

 
Odprava vzrokov 

neskladnosti pitne vode 

Čimprej, a najkasneje v 

enem dnevu 

 

Zaključek odprave 

neskladnosti pitne vode 

Čimprej 

31.  Dovoljeno  odstopanje 
 

Čimprej po pridobitvi 

dovoljenja,  

a najkasneje v sedmih 

dneh 
Prenehanje dovoljenja za 

odstopanje 

 

34.  Letno poročilo o 

skladnosti pitne vode 

Enkrat letno  

(do 31. marca) 

1. Pisno obvestilo v  

    nabiralnik 

2. Spletna stran       

    www.kovodpostojna.si  

    (Dejavnosti / Oskrba z  

    vodo /  Kakovost pitne     

    vode) 
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