
            

Prijava na e-obvestila na novi spletni strani www.kostak.si 
Obvestila družbe Kostak lahko prejemate tudi po elektronski pošti, tako da se prijavite v bazo prejemnikov na spletnem naslovu http://www.kostak.si/prijava-na-e-obvestila/  

Obveščali vas bomo o oskrbi s pitno vodo in drugih informacijah, povezanih z dejavnostmi, ki jih izvaja Kostak d.d. 

Temeljna usmeritev družbe Kostak pri oskrbi s pitno vodo je zagotavljanje zadostne količine zdravstve-
no ustrezne pitne vode vsem uporabnikom, ki so priključeni na javne vodovode v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki. Upravljamo šest večjih vodovodnih sistemov (Krško, Senovo-Brestanica, Raka, 
Veliki Trn, Podbočje in Kostanjevica na Krki) ter tri manjše sisteme (Dolenja vas, Koprivnica in Prema-
govce), ki z dvanajstimi vodnimi viri oskrbujejo okoli 25.500 prebivalcev. Nadzor zdravstvene ustrezno-
sti pitne vode izvajamo s strokovno usposobljeno ekipo v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem 
za zdravje, okolje in hrano, enota Novo mesto. Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04 
s spremembami) in HACCP sistemom se voda nadzoruje od vodnih virov pa vse do pipe uporabnikov. 

Za potrebe mikrobioloških, fizikalnih in kemijskih preskušanj je bilo v letu 2013 
odvzetih 421 vzorcev vode, od katerih je bilo 40 mikrobiološko in 2 kemijsko ne-
ustrezna. Ugotavljamo, da se vir mikrobiološkega onesnaženja pojavlja že na vo-
dnih virih, celo v globinskih vrtinah, ki so manj izpostavljene zunanjim vplivom 
onesnaženja. Večinoma gre za kratkotrajno neustreznost, kot posledico obilnih 
padavin. V takšnih primerih izvajamo dezinfekcijo s klorom. Voda je kljub priso-
tnemu vonju po kloru zdravstveno ustrezna ter varna za uživanje. Želimo pa pou-
dariti, da kot upravljavci javnih vodovodov, vodnih virov ne moremo popolnoma 
zaščititi in nadzorovati pred raznovrstnim onesnaženjem, zato je zelo pomemb-
na osveščenost vseh občanov, da v okolje ne spuščajo nevarnih snovi, ki lahko 
onesnažijo vire pitne vode, kot se je nedavno zgodilo na območju Senovega.

Kemijska neskladnost je bila posledica manjšega odstopanja pri parametru desetilatrazin na zaje-
tju Brege, vendar izmerjene koncentracije ne ogrožajo zdravja uporabnikov, zato omejevanje upo-
rabe pitne vode ni potrebno.

Trend nenehnega izboljševanja kakovosti pitne vode vzdržujemo s poostrenim nadzorom, izvedbo 
dodatnega lastnega vzorčenja ter vzdrževanjem objektov in naprav.

Kakovost pitne vode v letu 2013
na javnih vodovodih v občinah Krško in Kostanjevica na Krki
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MIKROBIOLOŠKE ANALIZE KEMIJSKE ANALIZE
VODOVODNI SISTEM ŠT. VZORCEV % USTREZNOSTI ŠT. VZORCEV % USTREZNOSTI

Krško 102 85 23 91
Dolenja vas 26 88 2 100

Senovo-Brestanica 52 94 16 100
Koprivnica 22 91 3 100

Raka 37 86 4 100
Veliki Trn 37 89 8 100
Podbočje 33 88 3 100

Premagovce 12 75 2 100
Kostanjevica na Krki 34 97 5 100

Skupaj 2013 355 89 66 97

VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA

Vzrok neskladnosti pitne 
vode v hišnem vodovo-
dnem omrežju

Čim prej, a najkasneje 
v sedmih dneh

1. Osebno obvestilo v poštni nabiralnik
2. Obvestilo na oglasni deski uporabnikov v prime-

ru večstanovanjskega objekta
3. Elektronska pošta ali obvestilo po telefonu 

Omejitev ali prepoved
uporabe pitne vode

Čim prej, a najkasne-
je v dveh urah,
obveščanje po radiu 
vsak dan do preklica

1. Osebno obvestilo v primeru manjšega števila 
objektov

2. Lokalni radii (v primeru prepovedi ali omejitve 
in prekuhavanja vode)

3. Oglasne deske občin in KS 
4. Regijski center za obveščanje (112), 
5. Spletne strani: www.kostak.si, www.posavje.

info in www.eposavje.com 
6. Lokalna TV: Ansat TV

Obveščanje v primeru izva-
janja ukrepov za odpravo 
vzrokov neskladnosti

Čim prej, a najkasneje 
v enem dnevu

Preklic omejitve ali prepo-
vedi uporabe pitne vode

Čim prej
Obvestilo o zaključku od-
prave neskladnosti

Obveščanje v primeru
dovoljenja za odstopanje, 
ki ga izda ministrstvo, pri-
stojno za zdravje

Čim prej, a najkasneje 
v sedmih dneh

1. Lokalni radii 
2. Oglasne deske občin in KS 
3. Spletne strani: www.kostak.si, www.posavje.

info in www.eposavje.com

Letno poročilo o skladno-
sti pitne vode

Najmanj enkrat letno 
(do 31. marca za pre-
teklo leto)

1. Posavski obzornik 
2. Zadnja stran računa 
3. Spletna stran: www.kostak.si, Letno poročilo o 

pitni vodi na sistemih za oskrbo s pitno vodo

Način obveščanja uporabnikov pitne vode
Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04 s spremembami, 9., 21., 22., 31. in 34. člen) 
vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja uporabnikov pitne vode na javnih vodovodih v obči-
ni Krško in Kostanjevica na Krki.

* Lokalni radii: Radio Veseljak (za sisteme Senovo - Brestanica, Raka, Veliki Trn, Kostanjevica na Krki 
in Koprivnica), Radio Center (za sisteme Krško, Dolenja vas in Podbočje). 

Upravljavci javnih objektov (vrtcev, šol, zdravstvenih domov) ter gostinskih in živilskih obratov bodo 
v posameznih primerih obveščeni tudi po e-pošti ali telefonsko.

       
       

         
         

        
       

         
      

   
 

  
  

 
    

 
  

  
 

         
       

      
    

       
        

       
         

        
          

       
     

         
        

         
         
      

         

   
       

        
        

        
       

       
         

  

   
        

          
          

   

       
 

  
         

         
          

        
       
         

         
         

         
        

        
        

      
        

    
       

        
      

       
         

          
         

       
        

           
      

         
   

        
          
     

 

 
 

 

     
     

       
         

        
        

       

       
        
          

        
    


