
NAČRT OBVEŠČANJA O STANJU VODOOSKRBE UPORABNIKOV NA OBMOČJU 

VODOVODA LOČICA 

Uporabnike pitne vode, v skladu z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04,35/04, 

26/06, 92/06, 25/09) in z vsebino Strokovnih priporočil Instituta za varovanje zdravja RS 

obveščamo zaradi majhnosti omrežja v treh nivojih (Shema 1). Prvi nivo je takoj ob 

zaznavanju neskladja pitne vode. Upravljavec Ivan Jerman pošlje v vsako gospodinjstvo SMS 

sporočilo o omejitvah, odstopanjih ali prepovedi uporabe pitne vode na območju vodovoda 

Ločica (Priloga tel. št.). Uporabniki so dolžni potrditi prejem SMS sporočila. Upravljavec 

zabeleži potrditev sprejema obvestil uporabnikov in uporabnike ki niso potrdili prejema 

sporočila obvešča na drugem nivoju. Drugi nivo pomeni, da ustno (Shema 2) obvestimo 

uporabnike v gospodinjstvih, ki niso potrdili prejema obvestila. Upravljalec Ivan Jerman 

zadolži po shemi 2 enega izmed treh navedenih da obvesti najkasneje v dveh urah uporabnike 

ki še niso potrdili prejema SMS sporočila. Namestniki so dolžni takoj po predaji obvestila 

obvestiti Ivana Jermana ali njegovega namestnika Majo Jerman o uspešnosti predaje 

sporočila. Kot varovalka, upravljavec obvestilo objavi še na internetni strani občine Vransko 

(http://www.vransko.si). V spodnji shemi so prikazani načini obveščanja za primere 

odstopanj, omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, neskladnosti v hišnem omrežju, 

posegov na internih instalacijah ter poročanja o kakovosti pitne vode.  Prav tako je upravljalec 

zavezan, da najkasneje do konca marca na internetni strani (http://www.vransko.si/lokalni-

vodovodi) objavi letno poročilo o kakovosti vode, poleg uročitve kopije uporabnikom. Na 

internetnem naslovu se objavlajajo tudi obvestila o večjih sanacijah. 

Shema 1: Načini obveščanja in podajanja infrmacij uporabnikom vodovoda Ločica. 



 

Shema 2: Shema ustnega obveščanja in telefonske številke namestnikov. 

Upravljalec vodovoda Ivan Jerman ima uveden sistem HACCP na omenjenjenem 

vodovodnem sistemu. HACCP sistem je preventivni sistem za zagotavljanje varnosti in 

zdravstvene ustreznosti živil, kamor sodi tudi pitna voda. HACCP sistem z vrsto predpisanih 

dokumentov in aktivnosti v podjetju v vsakem trenutku omogoča prepoznavanje dejavnikov 

za zdravje ljudi in tako omogoča stalni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode. Na 

območju vodovoda je tudi gostinski lokal in prostovoljno gasilsko društvo, javni pipi, zato v 

gostinskem lokalu na Ločici 42 izvajamo tudi dvakrat letno vzorčenje vode. Mikrobiološko in 

kemijsko analizo v okviru notranjega nadzora opravlja Zavod za zdravstveno varstvo Celje. 

Za zagotovitev zdravstvene ustreznosti pitne vode se izvajajo naslednje vrste nadzora:  

- notranji nadzor, ki ga izvajamo sami v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, 

okolje in hrano in je skladen s Pravilnikom o pitni vodi,  

- zunanji nadzor, ki ga predstavlja uradni inšpekcijski nadzor nad oskrbo s pitno vodo in ga 

izvaja zdravstveni inšpektorat, ter  

- državni monitoring, ki predstavlja spremljanje kakovosti pitne vode in ga izvaja država.  

Vsa obveščanja bomo izvedli v čim krajšem času (Shema 1) oziroma najpozneje v zakonsko 

določenih rokih. Na telefonu 031 886 234 (Ivan Jerman) lahko kadarkoli dobite sveže 

informacije o kakovosti pitne vode na vašem področju, v izrednih razmerah pa navodila glede 



uporabe vode na telefonsko številko 031 886 234 (Ivan Jerman) ali v primeru odsotnosti na 

tel. 031 284 649 (Maja Jerman). 

Nove objekte bomo takoj smiselno vključili v sistem obveščanja. 

 

Ločica, 05. 02. 2015        Ivan Jerman 

 

Priloga: 

Telefonske številke za pošiljanje SMS obvestil: 

Rosvita Pappinuti, Ločica 38  041 699 273 

Andrej Semen, Ločica 39   041 271 464  

Ivan Jerman, Ločica 40/B   031 886 234 

Janez Jerman, Ločica 40   041 783 852 

Branko Lebeničnik, Ločica 40/A  041 385 047 

Anton Urankar, Ločica 49 (PGD)  041 783 853 

Klemen Felicijan, Ločica 55  041 616 895 

Peter Drolc, Ločica 42   041 783 858 

Mirko Laznik, Ločica 42 (Gostišče) 051 365 040 

Branko Drnulovec, Ločica 41  031 668 537 

Ludvik Zupan, Ločica 43   040 345 312 

Milan Lebeničnik, Ločica 45  051 666 945 

Peter Pestotnik, Ločica 45/A  041 531 355 

Vlado Korošec, Ločica 46   051 364 008 

Damjan Bogataj, Ločica 37  041 527 901 

Stanko Kajbič, Ločica 35/A  031 531 608 

Milan Hrastovec, Ločica 35  041 940 270 

Vinko Jutršek, Ločica 34   041 783 861 

Stanko Trafela, Ločica 32   041 892 311 


