OBČINA CERKVENJAK
Občinska uprava
Cerkvenjak 25, 2236 CERKVENJAK
tel.: (02) 729 57 00; fax: 729 57 04
e-mail: obcina@cerkvenjak.si

Številka: 32403-01/2000-___
Datum: 13. 1. 2016
VSEM GOSPODINJSTVOM PRIKLJUČENIH
NA VODOVODNI SISTEM COGETINCI – IVANJSKI VRH

ZADEVA:

LETNO OBVESTILO O NAČINU OBVEŠČANJA UPORABNIKOV VODOVODNEGA
SISTEMA COGETINCI – IVANJSKI VRH V LETU 2016

Spoštovani.
Kot upravljavec vodovodnega sistema COGETINCI – IVANJSKI VRH, vas kot uporabnika pitne vode z
vodovodnega sistema Cogetinci – Ivanjski Vrh, v skladu z veljavnim Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) seznanjamo na kakšen način vas bomo tekom leta 2016
obveščali o načinu izvajanja dejavnosti upravljanja ter izvajanju potrebnih ukrepov za zagotavljanje dobave
zdrave pitne vode.
Občina Cerkvenjak vas bo kot upravljavec vodovodnega sistema Ivanjski Vrh – Cogetinci, tekom
leta obveščala o skladnosti pitne vode v okviru notranjega nadzora na naslednji način:
RAZLOG ZA OBVEŠČANJE

Časovna opredelitev

Obvezna načina obveščanja

Obveščanje v primeru, ko je vzrok
neskladnosti pitne vode hišno vodovodno
omrežje ali njegovo vzdrževanje (9. člen*)

Čimprej oz. najkasneje v sedmih
dneh

1. Osebno
2. Z obvestilom na oglasni deski

Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi
uporabe pitne vode (21. člen*)

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

**

1.
2.
3.

Lokalni radio Slovenske gorice
**
Osebno
***
Oglasna deska – spletna stran:
www.cerkvenjak.si

1. Prek oglasne deske in
Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi Čimprej, a najkasneje v enem dnevu
2. Občinske spletne strani
****
za odpravo vzrokov neskladnosti (22. člen*)
(www.cerkvenjak.si)
Obveščanje v primeru odstopanja (31. člen*)

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

1. Prek oglasne deske in
2. Občinske spletne strani
(www.cerkvenjak.si)

Obveščanje v skladu z načrtom notranjega
nadzora (34. člen*)

Za sisteme, ki oskrbujejo 5000 ali
manj uporabnikov:

1. Prek oglasne deske in
2. občinske spletne strani
(www.cerkvenjak.si)

* člen Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15)
** Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku 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

Lep pozdrav !
Pripravil:
Direktor občinske uprave
mag. Vito KRANER, mag. jav.upr.

Župan
Marjan Žmavc

VROČITI - OBJAVITI:
1. VSEM GOSPODINJSTVOM PRIKLJUČENIH NA VODOVODNI SISTEM COGETINCI – IVANJSKI VRH
2. SPLETNA STRAN OBČINE CERKVENJAK (www.cerkvenjak.si pod aktualne vsebine, VAŠKI VODOVODNI SISTEMI)

