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OBVESTILO 

UPORABNIKOM JAVNEGA VODOVODNEGA SISTEMA »VODOVODNI SISTEM - A« (Občina Lendava, 

Občina Črenšovci, Občina Odranci, Občina Turnišče in Občina Kobilje) 

 O NAČINIH OBVEŠČANJA V LETU 2019 

Spoštovani, 

skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04 in dopolnitve , v nadaljevanju 
Pravilnik) in z vsebino strokovnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vas 
obveščamo o načinih in rokih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve iz Pravilnika. 
 

ČLEN PRAVILNIKA VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA 

9.člen Vzrok neskladnosti pitne 
vode je v interni 
vodovodni napeljavi 

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 
sedmih dneh. 

1. Pisno obvestilo ali e-pošta 
uporabnikom hišnega 
vodovodnega omrežja  
2. Obvestilo upravniku v 
primeru večstanovanjskega 
objekta 
3. Telefonsko obvestilo 

21.člen Omejitev ali prepoved 
uporabe pitne vode 

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 
dveh urah, obveščanje po 
radiu vsak dan do preklica 
(po 14 dneh ukrepa le 
enkrat na teden) 

1. . Spletna stran: www.eko-
park.si, (Novice in obvestila) 
2. Radio Murski val 
3. Madžarski radio MMR 

Na začetku in ob preklicu 
veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v 24 urah od 
začetka oz. preklica ukrepa 

1. Aplikacija 
http://www.npv.si/  
(obveščanje NIJZ, ZIRS, 
NLZOH) 

21.člen Preklic omejitev ali 
prepovedi uporabe 

Najkasneje v 24 urah po 
preklicu 

1. Spletna stran: www.eko-
park.si, (Novice in obvestila) 
2. Radio Murski val 
3. Madžarski radio MMR 

22.člen Obveščanje v primeru 
izvajanja ukrepov za 
odpravo vzrokov 
neskladnosti 

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 
enem dnevu 

1. . Spletna stran: www.eko-
park.si, (Novice in obvestila) 
2. Radio Murski val 
3. Madžarski radio MMR 

22.člen Obvestilo o zaključku 
odprave neskladnost 

Najkasneje v enem dnevu 1. Spletna stran: www.eko-
park.si, (Novice in obvestila) 
2. Radio Murski val 
3. Madžarski radio MMR 

31.člen Obveščanje v primeru 
dovoljenja za 
odstopanje, ki ga izda 
ministrstvo, pristojno za 
zdravje. 
 

Na dan pridobitve 
dovoljenja, a najkasneje v 
sedmih dneh. 
Obveščanje o prenehanju 
dovoljenja za odstopanje v 
sedmih dneh 
 

1. Spletna stran: www.eko-
park.si, (Novice in obvestila) 
2. Radio Murski val 
3. Madžarski radio MMR. 

http://www.npv.si/
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34.člen Letno poročilo o 
skladnosti pitne vode 

Najmanj enkrat letno, do 
31.marca 

1.Spletna stran: www.eko-
park.si, (monitoring) - objava 
v celoti. 
2.Na hrbtni strani položnice-
skrajšana oblika 
 

 

OBVEŠČANJE V PRIMERU MOTENE OSKRBE - VZDRŽEVALNA DELA 

 

Skladnost pitne vode z mejnimi vrednostmi parametrov (v nadaljevanju skladnost) je skladnost z 

zahtevami za mejne vrednosti parametrov iz priloge I Pravilnika, ki se po potrebi dopolni z dodatnimi 

parametri in njihovimi mejnimi vrednostmi. 

Informacije o rezultatih preizkusov skladnosti  pitne vode najdete na spletni strani www.eko-park.si, 

(monitoring). 

Priporočamo vam, da informacije, pomembne za varno oskrbo s pitno vodo, poiščete tudi na spletnih 

straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje www.nijz.si.  

 

           

Lendava, marec 2019        EKO-PARK d.o.o. 

 VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA 

Motena oskrba 

 

Načrtovana vzdrževalna 

dela 

Najkasneje 24 ur pred 

načrtovanimi deli 

1. Spletna stran: www.eko-
park.si, (Novice in obvestila) 
2. Radio Murski val 
3. Madžarski radio MMR 

4. javne objekte in gospodarske 

družbe se obvesti preko 

telefona ali elektronske pošte 

Nepredvidena 

vzdrževalna dela 

Takoj, ko je mogoče 

http://www.nijz.si/

