Občina Bohinj
Režijski obrat
OBVESTILO O NAČINU OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE NA
VODOVODNIH SISTEMIH V UPRAVLJANJU OBČINE BOHINJ V PRIMERU
NESKLADNOSTI IN OMEJITEV UPORABE PITNE VODE IZ JAVNEGA
VODOVODNEGA OMREŽJA
Občina Bohinj – režijski obrat, kot izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo v naseljih
Bohinjska Bistrica, Bitnje, Lepence, Log v Bohinju, Nomenj, Nemški Rovt, Brod, Savica,
Kamnje, Polje, Laški Rovt, Ribčev Laz, Ukanc, Stara Fužina, Koprivnik, Gorjuše, skladno s
9., 21., 22., 31. in 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) obvešča svoje uporabnike v primeru neskladnosti in
omejitev uporabe pitne vode.
Obveščanje je obvezno v sledečih primerih motene, prekinjene ali omejene dobave pitne
vode:
 neskladje, ko je predvidoma vzrok hišno vodovodno omrežje ali njegovo
vzdrževanje,
 omejitve ali prepoved uporabe pitne vode,
 neskladnost pitne vode, ugotovljena v okviru notranjega nadzora,
 izvajanje ukrepov za odpravo neskladnosti pitne vode,
 poročila vezana na kakovost oskrbe s pitno vodo,
 letno obveščanje uporabnikov o načinu obveščanja,
 izvajanje planiranih vzdrževalnih del,
 odprava okvar na objektih in napravah vodovodnega omrežja.
Kot upravljavci javnega vodovoda skrbimo za kvaliteto in zdravstveno ustreznost pitne
vode v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano na naslednjih
vodovodnih sistemih, ki oskrbujejo v spodnji tabeli našteta naselja.
Vodovodi v upravljanju občine
Bohinj so naslednji: ID VS
1834
1420
1422

Ime vodovodnega
sistema (VS)
BOHINJSKA
BISTRICA
NEMŠKI ROVT
NOMENJ

1878
1504
1660

VOJE
GORJUŠE
KOPRIVNIK

Naselja, ki jih vodni sistem napaja
Bohinjska Bistrica, Lepence, Bitnje, Log v
Bohinju
Nemški Rovt in zaselek Lome
Nomenj
Stara Fužina, Ribčev Laz, Ukanc, Laški
Rovt, Polje, Kamnje, Savica in Brod
Gorjuše
Koprivnik

NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE
V primeru neskladnosti in omejitev uporabe pitne vode ste uporabniki obveščeni preko
Radia
Triglav, oglasnih
tabel in na spletni
strani
Občine
Bohinj
http://obcina.bohinj.si/. Posebne skupine porabnikov, za katere bi odstopanje lahko
predstavljalo posebno nevarnost za zdravje, bodo obveščene s posebnim sporočilom po
elektronski pošti ali telefonu.
Uporabnike seznanjamo tudi z Letnim poročilom o spremljanju kakovosti pitne vode, ki je
objavljeno na spletni strani Občine Bohinj http://obcina.bohinj.si/index.php?id=92.
V primeru, da želite prejemati obvestila o vseh dogodkih na vodovodnem
sistemu, na katerega ste priključeni, neposredno na elektronski naslov, nam sporočite
naslov elektronske pošte na elektronski naslov komunala@obcina.bohinj.si ali na
telefonsko številko 04/ 577 01 50. Podatke bomo uporabljali v namene obveščanja in
jih bomo varovali kot poslovno skrivnost.
Datum: 5.5.2017

Režijski obrat občine Bohinj

Tabela 1: Obveščanje uporabnikov, ZIRS, NIJZ in NLZOH
ČLEN

VZROK ZA

PRAVILNIKA 1

OBVEŠČANJE
Vzrok neskladnosti pitne

9.

vode hišno vodovodno
omrežje ali njegovo
vzdrževanje

ČAS OBVEŠČANJA

Od začetka veljavnosti

sedmih dneh

3.

Od začetka veljavnosti

1.
2.

dveh urah (obvešča se
Obveščanje v primeru

vsak dan do preklica)3

omejitve ali prepovedi

Na začetku in ob preklicu

uporabe pitne vode

1.
2.

ukrepa, a najkasneje v

ukrepa, a najkasneje v

21.

NAČIN OBVEŠČANJA

veljavnosti ukrepa, a

Osebno2
Obvestilo na oglasni deski
uporabnika/ov hišnega
vodovodnega omrežja
E pošta

3.

Lokalni radio
Spletna stran upravljavca in/ali
občine
Oglasne table, E pošta

1.

Aplikacija

najkasneje v 24 urah od

http://www.npv.si/ (obveščanje

začetka oz. preklica

NIJZ, ZIRS, NLZOH)4

ukrepa
22.

Obveščanje v primeru,
kadar se izvajajo ukrepi za
odpravo vzrokov
neskladnosti

Od začetka veljavnosti

1.

Lokalni radio

1.

Spletna stran upravljavca in/ali
občine
Oglasne table

ukrepa, a najkasneje v
enem dnevu3

2.

31.

1.

Obveščanje v primeru

Na dan pridobitve

odstopanja

dovoljenja, a najkasneje v

2.

sedmih dneh 3

3.

Lokalni radio ali lokalni časopisi,
ki izhajajo tedensko
Spletna stran upravljavca in/ali
občine
Oglasne table, E pošta

Spletna stran upravljavca in/ali občine
Letno poročilo o

Najmanj enkrat letno

skladnosti pitne vode

(najkasneje do 31. marca)

(obveščanje uporabnikov)

34.
2. Aplikacija http://www.npv.si/
(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)5

