VODOVODNA ZADRUGA LOM
LOM POD STORŽIČEM 56
4290 TRŽIČ

NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE NA
VODOVODNEM SISTEMU V UPRAVLJANJU VODOVODNE
ZADRUGE LOM

Lom, december 2015

SPLOŠNO
Skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS 19/04 s spremembami in
dopolnitvami), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje Vodovodna
zadruga Lom, kot upravljalec vodovodnega omrežja z več kot 50 PE, obvešča
uporabnike pitne vode, na način kot je to določeno v tem Načrtu obveščanja.
Vodovodna zadruga lom ima uveden HACCP sistem za vodovode v upravljanju
zadruge, katerega sestavni del je tudi Načrt obveščanja. HACCP sistem je preventivni
sistem za zagotavljanje varnosti in zdravstvene ustreznosti živil.

VZROKI ZA OBVEŠČANJE UPORABNIKOV PITNE VODE
Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode je opredeljen za naslednje primere:
•
•
•
•
•

Neskladnost pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju ali njegovo vzdrževanje
(9. člen pravilnika)
Omejitev ali prepoved uporabe pitne vode (21. člen pravilnika)
Izvajanje ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti pitne vode (22. člen
pravilnika)
Odstopanje od mejnih vrednosti za določene snovi v pitni vodi (31. člen
pravilnika)
Skladnost pitne vode v sklopu notranjega nadzora (34. člen pravilnika)

NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE
Vodovodna zadruga Lom obvešča svoje uporabnike v primeru zgoraj naštetih vzrokov
na načine, ki so opredeljeni v tabeli 1.
Na vodovodno omrežje je priključena tudi javna ustanova – vrtec ter osnovna
podružnična šola Lom pod Storžičem.
Vrtec oz. šolo se v primeru ugotovljenih vzrokov po 9, 21, 22 in 31 členom
Pravilnika, obvesti po TELEFONU oz. OSEBNO.
Vsi ostali uporabniki pitne vode bodo obveščeni v skladu s tabelo 1.

TABELA 1: Opredeljeni načini obveščanja uporabnikov pitne vode na vodovodnem
sistemu v upravljanju vodovodne zadruge Lom
ČLEN

VZROK ZA

PRAVILNIKA

OBVEŠČANJE

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN OBVEŠČANJA

1. Osebno
2. Obvestilo na oglasni deski

Vzrok neskladnosti pitne
9.

vode hišno vodovodno

Čimprej, najkasneje v

uporabnika/ov hišnega

omrežje ali njegovo

sedmih dneh

vodovodnega omrežja
3. Spletna stan vodovodne

vzdrževanje

zadruge Lom

1. Radio Gorenc
2. Spletna stran vodovodne

21.

Obveščanje v primeru

Od začetka veljavnosti

omejitve ali prepovedi

ukrepa, a najkasneje v

uporabe pitne vode

dveh urah

zadruge Lom
3. Oglasne deske postavljene
na vidnih mestih v Krajevni
skupnosti Lom
4. Aplikacija http://www.npv.si/

1. Radio Gorenc
2. Spletna stran vodovodne

Obveščanje v primeru,
22.

kadar se izvajajo ukrepi

Čimprej, najkasneje v

za odpravo vzrokov

enem dnevu

zadruge Lom
3. Oglasne deske postavljene
na vidnih mestih v Krajevni

neskladnosti

skupnosti Lom

1. Radio Gorenc,
31.

Obveščanje v primeru
odstopanja

Na dan pridobitve

2. časopis Tržičan

dovoljenja, a najkasneje

3. Spletna stran vodovodne

v sedmih dneh

zadruge Lom
4. Oglasne deske postavljene

na vidnih mestih v Krajevni
skupnosti Lom
5. Osebno obveščanje
uporabnikov z dopisom

1.

Vabila za občni zbor vodovodne
zadruge Lom (enkrat letno) –
prejmejo gospodinjstva in ostali
objekti priključeni na vodovodni
sistem

34.

Letno poročilo o
skladnosti pitne vode

Najmanj enkrat letno
(najkasneje do 31.
marca)

2.

Občni zbor vodovodne zadruge
Lom

3.

Spletna stran vodovodne zadruge
Lom

4.

Oglasne deske postavljene na
vidnih mestih v Krajevni
skupnosti Lom

5.

Aplikacija http://www.npv.si/

OBVEŠČANJE UPORABNKOV V PRIMERU REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL NA
VODOVODNEM SISTEMU
V primeru rednih vzdrževalnih del bodo uporabniki pitne vode obveščeni o
predvidenem času in trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo, vsaj tri dni
prej. Obvestila bodo na oglasnih deskah v Krajevni skupnosti Lom in na spletni strani
vodovodne zadruge Lom.
Šola oz. vrtec bosta obveščena po telefonu oz. osebno.!

OBVEŠČANJE UPORABNKOV V PRIMERU IZREDNIH VZDRŽEVALNIH DEL
NA VODOVODNEM SISTEMU
V primeru izrednih vzdrževalnih del bodo uporabniki pitne vode o predvidenem
trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo obveščeni preko spletne strani
vodovodne zadruge Lom.
Šola oz. vrtec bosta obveščena po telefonu oz. osebno.!

