
OBVEŠČANJE UPORABNIKOV, ZIRS, NIJZ in NLZOH V LETU 2023 
 
Obveščanje uporabnikov po Pravilniku o pitni vodi (Ur. List RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 
74/15 in 51/17) in na podlagi navodil  ZIRS, NIJZ, in NLOZH po verziji z dne 20.09.2017 in mnenju 
NLZOH št. 355-40/17-2/548 z dne 13.11.2018 o spremenjenem načinu obveščanja po 21., 22. in 31. 
členu Pravilnika o pitni vodi (dovoljeno osebno obveščanje uporabnikov namesto lokalnega radia). 
 
V priloženi tabeli so navedeni izredni dogodki pri dobavi pitne vode, roki, v katerih morajo biti 
obveščeni uporabniki in vrsti obveščanja. To obvestilo je priloga obračuna vodarine vsako leto v 
januarju, objavljeno je tudi na spletni strani www.podlipa-smrecje.si. 

 
TABELA 1: obveščanje uporabnikov, ZIRS, NIJZ IN NLZOH (povzeto po navodilih NIJZ, verzija 
18.9.2017) 

ČLEN 
PRAVILNIKA1  

VZROK ZA 
OBVEŠČANJE  

ČAS OBVEŠČANJA  NAČINI OBVEŠČANJA 

9. Vzrok neskladnosti 
pitne vode hišno 
vodovodno omrežje 
ali njegovo 
vzdrževanje        

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 
sedmih dneh  

1. Osebno obv.uporabnika z 
letakom2 
2. Obvestilo na oglasni deski 
uporabnika/ov  hišnega 
vodovodnega omrežja 
3. Telefonsko 
4. Spletna stran: www.podlipa-
smrecje.si 
 
 
 

21. Obveščanje v   
primeru omejitve ali 
prepovedi uporabe 
pitne vode 

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 
dveh urah (obvešča se 
vsak dan do preklica)3 
 

1. Spletna stran: www.podlipa-
smrecje.si 
2. Osebno obveščanje (z letaki) 
3. SMS sporočila  
3. Obveščanje gostinskega objekta  - 
osebno  

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)4 

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

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 
sedmih dneh 

1. Spletna stran: www.podlipa-
smrecje.si 
2. Osebno obveščanje (z letaki)  
3. SMS sporočila  
3. Oglasna deska 
 31. Obveščanje v  

primeru odstopanja   
Na dan pridobitve 
dovoljenja, a 
najkasneje v sedmih 
dneh 

1. Spletna stran: www.podlipa-
smrecje.si 
2. Osebno obveščanje (z letaki)  
3. SMS sporočila  

34. Letno poročilo o 
skladnosti pitne vode  

Najmanj enkrat letno (do 
31. marca za preteklo 
leto) 

1. Naš časopis (lokalni časopis), 
zbor krajanov (marec) 
2. Spletna stran: www.podlipa-
smrecje.si 
3. Aplikacija: http://www.npv.si 
   (obv. NIJZ, ZIRS, NLZOH)5 

1 Člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17). 
2 Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik.  
3 Če se ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode izvaja več kot dva tedna, se lahko dnevno obveščanje po 
dveh tednih nadomesti s tedenskim obveščanjem. Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi 
uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oziroma dovoljenem odstopanju. 
4 Navodila za vnos ukrepov iz 21. člena v aplikacijo o notranjem nadzoru. 

5 Navodilo upravljavcem za izdelavo letnega poročila o pitni vodi-poročilo o preskušanjih v notranjem nadzoru. 
 
 
Navodilo poslano dne: 23. 1. 2023 
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