
Cenjene občanke, cenjeni občani, spoštovani poslovni partnerji!
 
Danes si življenja brez tekoče pitne vode, ki nam je vedno pri roki, ne moremo predstavljati. Upora-
bljamo jo za pitje, pripravo hrane, za osebno higieno, pranje, izplakovanje stranišč, čiščenju prosto-
rov ter za proizvodnjo in promet živil. Voda je sestavni del človeškega telesa in opravlja v telesu po-
dobno funkcijo, kot jo ima morje na našem planetu. Njena naloga je, da odnaša nesnago, ki nastaja 
pri presnovi, povečuje obrambne sposobnosti telesa pred strupenimi snovmi, prenaša informacije 
po celem telesu in vzdržuje stalno temperaturo.

Zato je tudi temeljno poslanstvo podjetja Kovod Postojna, d.o.o. varna oskrba prebivalcev s ka-
kovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo, učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter 
celovito urejanje javnih površin na območju občin Postojna in Pivka.
Ker opravljamo dejavnosti na občutljivem kraškem območju, kjer se posegi v naravo odražajo tudi 
v kvaliteti pitne vode, želimo spodbujati občane k odgovornemu odnosu do okolja in nuje pri 
strokovni in kvalitetni gradnji kanalizacij in čistilnih naprav na celotnem območju občin Pivka in 
Postojna.
Ker je naše vodilo nenehno dvigovanje kvalitete storitev, v podjetju vedno prisluhnemo željam in 
potrebam naših odjemalcev, krajanov ter skupnosti, prav zaradi tega smo Vam pripravili tudi nekaj 
novosti. 
Na prenovljeni spletni strani podjetja www.kovodpostojna.si se lahko naročite na e –novice, ki 
med drugim omogočajo tudi obveščanje uporabnikov o stanju na vodovodnem sistemu, morebitnih 
okvarah, prekinitvah oskrbe z vodo kot tudi ostalih informacijah, pomembnih za odjemalce.
Poleg tega je sedaj uvedena nova spletna storitev t.i. - »Komunala info«, ki omogoča spremljanje 
podatkov o svojem vodovodnem priključku: popisih števca, porabi vode, izstavljenih računih za 
vodo in njihova plačila ter ostalih podatkih. Dopisu prilagamo letak na katerem je natančno nave-
den postopek za prijavo v omenjeno aplikacijo ter navodila za nadaljnjo uporabo.

Obenem vas želimo tudi obvestiti, da bomo zaradi prehoda na spremenjen informacijski sistem 
s 01. 01. 2012 pričeli z zaračunavanjem obveznih akontacij za predvideno porabo vode, v kolikor 
vodomer ne bo odčitan. 
Sprememba je tudi pri datumu izdaje računa – odjemalci, ki so prejemali račun z datumom 15. ali 
21. v mesecu, bodo po novem dobili račun z datumom 30. oziroma 31. v mesecu, tako da bo tudi 
rok plačila premaknjen na 15. v mesecu.
Na hrbtni strani vam posredujemo tudi priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega 
vodovodnega omrežja. Vse ostale dodatne informacije dobite na spletnih straneh podjetja ali po 
telefonu.
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Ob prihajajočih praznikih in Novem letu 2012 Vam 
kolektiv podjetja Kovod Postojna, d.o.o. želi obilo zdravja,  

sreče in zadovoljstva in osebnih uspehov.

»Voda je življenje – varujmo jo!«

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



PRIPOROČILA LASTNIKOM OBJEKTOV ZA VZDRŽEVANJE
HIŠNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA

Hišno  vodovodno  omrežje  zajema  cevovod,  opremo  in  naprave,  ki  so  vgrajene  med priključ-
kom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje, 
vključno z mesti uporabe (pipe) je treba redno in pravilno vzdrževati. Kot minimalno in redno 
vzdrževanje naj upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo uporabnikom zagotovi naslednja pri-
poročila.

Voda  naj  na  vsaki  pipi  pred  prvo  uporabo  tega  dne  teče  vsaj  2  minuti  (curek  naj  bo ena-
komeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi 
ustali.

Vsaj enkrat krat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke.
Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega 
kamna.

Na mestih, kje voda v  omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje do stabilizacije temperature 
vode.

Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti. Do takrat je treba enkrat na teden spirati vodo 
iz slepih rokavov.
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