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ZADEVA:  Obveščanje uporabnikov  pitne vode  v letu 2017 
 
 
 

Občina Rogašovci obvešča uporabnike pitne vode iz vodovodov Rogašovci – šola, Sotina – 
Skledar, Fikšinci – Center, Fikšinci – Breg, Serdica – Gaber, Kramarovci in Pertoča – Grabe 
varaš, da jih bo med letom obveščala o skladnosti in neskladnosti pitne vode po predpisih 
Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009 - 9., 
21., 22., 31. in 34. člen) ter priporočilih NIJZ-a. Uporabnike pitne vode, ki so priključeni na 
javno vodovodno omrežje, pa bo o skladnosti in neskladnosti pitne vode obveščal novi 
upravljavec, Javno podjetje Vodovod Sistema B. 
 

Člen Razlog obveščanja Časovna opredelitev Načini obveščanja 

9. 

V primeru, 
ko je vzrok 

neskladnosti pitne 
vode hišno 

vodovodno omrežje 
ali njegovo 
vzdrževanje 

Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v sedmih dneh  

 

- osebno 
- spletna  stran občine 

Rogašovci http://obcina-
rogasovci.si/rezijski-
obrat/pitna-voda  

- oglasne deske po občini 

21. 

 
 
 
 

V primeru omejitve 
ali prepovedi 

uporabe pitne 
vode 

Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v dveh urah (obvešča 

se vsak dan do preklica) 

 
 
 

 

Na začetku in ob preklicu 
veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 

24 urah od začetka oz. preklica 
ukrepa 

 

 

- oglasne deske po občini 
- spletna  stran občine 

Rogašovci 
- javni radio - Murski val 
- telefonsko (javni objekti) 
- osebno (po potrebi) 

 
- Aplikacija 

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

22. 

 
V primeru, kadar se 

izvajajo ukrepi za 
odpravo vzrokov 

neskladnosti pitne 
vode 

Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v enem dnevu 

 

- spletna  stran občine 
Rogašovci 

- javni radio - Murski val 
- telefonsko 

31. 

 
 

V primeru  
dovoljenega 
odstopanja 

Na dan pridobitve dovoljenja, a 
najkasneje v sedmih dneh 

  

 
- spletna  stran občine 

Rogašovci 
- občinski informator, ki ga 

prejmejo vsa gospodinjstva v 
občini 

http://obcina-rogasovci.si/rezijski-obrat/pitna-voda
http://obcina-rogasovci.si/rezijski-obrat/pitna-voda
http://obcina-rogasovci.si/rezijski-obrat/pitna-voda
http://www.npv.si/


 

34. 

 
V skladu z načrtom  
notranjega nadzora  

– redno letno 
obveščanje 

Najmanj enkrat letno  

 
(najkasneje do 31. marca)  

- občinski informator, ki ga 
prejmejo vsa gospodinjstva v 
občini 

- aplikacija 
http://www.npv.si/ 
(obveščanje NIJZ, ZIRS, 
NLZOH) 

- spletna stran občine 
Rogašovci 

 

 
Letno obveščanje 

uporabnikov o 
načinu obveščanja 

Enkrat letno v začetku koledarskega 
leta 

 
 
Poročila o preskusih pitne vode so na voljo: 
- na spletni strani občine Rogašovci  http://obcina-rogasovci.si/rezijski-obrat/pitna-
voda 
- na sedežu občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13 
 

 
 

Andrej HORVAT 
Odgovorna oseba za pitno vodo 

Edvard MIHALIČ 
ŽUPAN OBČINE ROGAŠOVCI 
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