1. Obveščanje o zdravstveni ustreznosti pitne vode
Vsako gospodinjstvo na območju občine Mokronog-Trebelno bo z dopisom seznanjeno o
dejanskih načinih in časovnih rokih obveščanja (glej tabelo), za katere se je odločil
upravljavec v začetku vsakega novega koledarskega leta, tako, da bo uporabniku jasno, kdaj
in kako bo obveščen v posameznih primerih glede na zahteve pravilnika o pitni vodi.
Tabela: Obveščanje uporabnikov
Člen* Časovna opredelitev

Obvezni načini obveščanja

9.

Čimprej, a najkasneje v sedmih dneh

1. osebno**
2. z obvestilom na oglasni deski
uporabnika(ov) hišnega vodovodnega
omrežja
3.spletna stran www.mokronogtrebelno.si

21.

Čimprej, a najkasneje v dveh urah
(obvešča se vsak dan do preklica) ****

1. center za obveščanje
2. oglasne deske ***
3. spletna stran www.mokronogtrebelno.si

22.

Čimprej, a najkasneje v enem dnevu
(glej Pojasnilo glede ocenjevanja
pomembnosti neskladnosti na koncu tega
besedila) ****

1. center za obveščanje
2. oglasne deske ***
3. spletna stran www.mokronogtrebelno.si

Čimprej po pridobitvi dovoljenja, a
najkasneje v sedmih dneh ****

1. lokalni radio
2. oglasne deske ali lokalni časopisi, ki
izhajajo tedensko
3. spletna stran www.mokronogtrebelno.si

Za sisteme, ki oskrbujejo 5000 ali manj
uporabnikov:

1. določi upravljavec

31.

34.

Za sisteme, ki oskrbujejo več kot 5000
uporabnikov :
1. občinska glasila
- (najkasneje do
2. lokalni časopisi
31. marca)
* Člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04 in 35/04)
** Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v
nabiralnik
*** Oglasne deske: obveščanje na oglasnih deskah občin in krajevnih skupnosti, kjer so
tudi sicer objavljene pomembne informacije
**** uporabnike se obvesti tudi po prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode,
izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju

Obveščanje uporabnikov pitne vode se izvede v primeru, ko se presodi, da bi lahko
poslabšanje kvalitete pitne vode ogrozilo zdravje uporabnikov – 21.čl. PPV. Obveščanje se
izvede čimprej, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica*) preko:
1. centra za obveščanje,
2. oglasne deske,

3. spletne strani občine (www.mokronog-trebelno.si).

Objava preko Centra za obveščanje se naroči po e-pošti: OperativecNm@urszr.si
Potrdilo o poslanem naročilu preko elektronske pošte se hrani v arhivu upravljavca najmanj
tri leta.
V obvestilu je potrebno navesti razlog zaradi katerega obveščamo uporabnike, področje na
katerega se nanaša obvestilo, predviden čas trajanja in ukrep, ki zagotavlja varno uporabo
pitne vode ali pa prepovedati uporabo.
Uporabniki bodo 1x letno obveščeni o skladnosti pitne vode preko občinskega glasila Odsev
ter spletne strani. Uporabnikom so rezultati analiz na voljo tudi pri upravljavcu samem.
Do poročila, ki ga upravljalec pošlje IVZ RS, bodo uporabniki lahko dostopali preko
www.mokronog-trebelno.si .

En izvod obvestila se pošlje v vednost na Zdravstveni inšpektorat OE Novo mesto, na
faks št. Fax: 07 332 61 16 ali po elektonski pošti na anslov: gp-oenm.zirs(at)gov.si ,
Inštitut za varovanje zdravja RS na info@ivz-rs.si in Zavod za zdravstveno varstvo Novo
mesto na info@zzv-nm.si, in sicer v roku 24 ur.
*Na območjih z dolgotrajnimi težavami zagotavljanja zdravstveno ustrezne vode, se ukrep
obveščanja izvede na daljše roke.
OBVEŠČANJA JAVNIH OBJEKTOV na vaške vodovode ni vezana ne šola ne vrtec.

