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Vodokomunalni sistemi d.o.o. 
Žimarice 28, 1317 Sodražica 

 
 
 
 
 

 

 

Spoštovani ! 

Skladno z določili Pravilnika o pitni vodi 1 (UL. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) in strokovnim mnenjem 

NIJZ, Obveščanje uporabnikov, ZIRS, NIJZ in NLZOH, vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja 

uporabnikov vodovodnih sistemov:  

❖ Velike Lašče 

❖ Turjak 

❖ Boštetje (Selo ,Dednik, Naredi) 

 Zavest,da varna pitna voda predstavlja enega izmed osnovnih pogojev za zdravje se počasi krepi. Pa vendar 

vodo še vedno prepogosto dojemamo kot nekaj danega. Zato je potrebno da vsak posameznik nujno oz. 

preventivno skrbi, varčuje in s tem pomaga pri oskrbi z kakovostno pitno vodo. 

Za zagotavljanje skladnosti pitne vode na vsaki pipi vodovodnega omrežja je potrebno tudi sodelovanje 

uporabnikov, ki morajo redno vzdrževati svoje vodovodno omrežje. Inštitut za varovanje zdravja RS je pripravil 

priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja, ki se nahajajo na njihovi spletni 

strani: http://www.jvz.si/ 

Kaj storimo, če sumimo, da vodna ni pitna? 

Pokličite na tel. 01-7889 -219  ali 041- 646 -473. V primeru upravičenega suma na neskladnost pitne vode bomo 

po predhodnem dogovoru odvzeli vzorec za mikrobiološko  ali fizikalno kemijsko analizo. 

V nadaljevanju vam skladno z določbami pravilnika o pitni vodi in z vsebino strokovnih priporočil inštituta za 

varovanje zdravja RS, posredujemo informacije o rokih in načinih obveščanja uporabnikov v posameznih 

primerih ugotovljene neskladnosti odvzetega vzorca pitne vode glede na zahteve Pravilnika v letu 2014.  

Za morebitna vprašanja smo vam na razpolago na tel. 01- 7889 -219, po faksu 01 78 89 218 ali na e-naslovu 

vksd00@siol.net, dežurna služba pa je dosegljiva na tel. 051- 619- 577.  

Spletna stran: http://www.vks-belaj.si/ 

S spoštovanjem. 

 

Velike Lašče, Januar 2017     Vodokomunalni sistemi d.o.o. 

 

 

OBVESTILO UPORABNIKOM VODOVODNIH SISTEMOV 
V UPRAVLJANJU VODOKOMUNALNEGA PODJETJA d.o.o 

O NAČINU OBVEŠČANJA JAVNOSTI 
 

http://www.jvz.si/
mailto:vksd00@siol.net
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1 Menimo, da je neskladnost samo enega vzorca potrebna posebne presoje in ocene tveganja za zdravje uporabnikov:  

V kolikor se oceni, da je tveganje zanemarljivo oz. ne večje kot sicer, se izvede ugotavljanje razlogov za neskladnost,  
odpravljanje odkritih  - ugotovljenih razlogov in potem ponovno vzorčenje. Če je ocena, da je tveganje večje od pričakovanega, 

se uporabnike obvesti takoj. 

 
2  Za manjšanje vodovodne sisteme, ki imajo manj kot 100 odjemnih mest in so v našem upravljanju, se zaradi geografskih   

značilnosti posameznih sistemov namesto obveščanja preko radia, uporablja način obveščanja z dopisom posameznim  

uporabnikom. 
 

 
3Oglasne deske: obveščanje na oglasnih deskah občin in krajevnih skupnosti, kjer so tudi sicer objavljene pomembne informacije za manjše 
vodovodne sisteme, ki imajo manj kot 100 odjemnih mest in so v našem upravljanju 

ČLEN 

PRAVILNIKA 1 
VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA 

 

 

          
          9. člen 

 

 

Vzrok neskladnosti pitne vode je hišno 

vodovodno omrežje ali vzdrževanje le tega. 

 

 

Od začetka veljavnosti ukrepa in 
najkasneje v sedmih dneh. 

 

1. Telefonsko obvestilo 

2. Pisno obvestilo po pošti. 
3. Obvestilo uporabniku v              

    primeru večstanovanjskega  

    objekta. 
                                                       

 

 
 

21. člen 

 

 
 

 

Omejitev ali prepoved uporabe pitne vode 

 

 
Čim prej, in najkasneje v dveh 

urah (obvešča se vsak dam do 

preklica, razen v primerih, ko je 
bil poslan dopis za stalno 

prekuhavanje vode)1 

 

 

 
1. Osebno2 

2. Lokalni radio/oglasna deska3 

3. Spletna stran: www.vks-belaj.si 
        

     

 

 

 
22. člen 

 

 

 
Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo 

ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti 

 

Čim prej, a najkasneje v enem 

dnevu 1 

 

1. Osebno2 

2. Lokalni radio/oglasna deska3 
3. Spletna stran :www. vks-

belaj.si 

       
     

 
31. člen 

 

Obveščanje v primeru dovoljenega 

odstopanja (ki ga izda ministrstvo pristojno 

za zdravje) 

Čim prej po pridobitvi 

dovoljenja, in najkasneje v 

sedmih dneh 

1. Osebno2 

2. Lokalni radio/oglasna deska3 

3. Spletna stran : www. vks-
belaj.si 

       

 

 

 

 
 

34. člen 

 

 

 
Obveščanje o skladu z načrtom notranjega 

nadzora. Letno poročilo o skladnosti pitne 

vode 

 

 

 
Najmanj enkrat letno (najkasneje 

do 31. marca) 

 

 

1. Občinska glasila 
3. Spletna stran :www. vks-

belaj.si       

     


