
Osnovna naloga družbe Kostak, ki upravlja javne vodovode 
na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki, je oskrba 
uporabnikov s kakovostno pitno vodo v zadostnih količinah.

Nadzor kakovosti pitne vode
Izvajamo ga na celotnem vodovodnem omrežju – od zajetja 
do pipe uporabnika, in sicer na treh ravneh: 

• notranji nadzor v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem 
za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), enota Novo mesto,

• državni monitoring pitne vode,
• lastni nadzor, ki ga strokovno izvajamo v Kostaku.

Notranji nadzor
Na vodovodnih sistemih smo v letu 2018 odvzeli 388 vzorcev 
vode na različnih odvzemnih mestih.

Z osnovnimi mikrobiološkimi preiskavami smo ugotavljali 
prisotnost mikroorganizmov. Neskladja so se pojavila v dveh 
odstotkih oziroma osmih vzorcih vode. Večinoma je šlo za 
bakterije, ki neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi, pojavljale 
pa so se tudi zaradi neustrezne interne instalacije.

Fizikalno-kemijske preiskave so zajemale preverjanje 
osnovnih parametrov (amonij, barvo, motnost, pH vrednost, 
vonj ter okus). Rezultati vseh vzorcev so bili ustrezni.
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Voda iz javnih vodovodov je 
zdravstveno ustrezna, zato naj bo 

voda iz pipe vaša prva izbira.



VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA
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Vzrok neskladnosti pitne 
vode v hišnem vodovodnem 
omrežju uporabnika

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 
sedmih dneh

1. Pisno obvestilo v poštni nabiralnik
2. Obvestilo na oglasni deski (večstanovanjski objekt)
3. Elektronska pošta ali obvestilo po telefonu (klic, SMS obveščanje)

Omejitev ali prepoved 
uporabe pitne vode 

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 2 
urah (obvešča se vsak dan 
do preklica), po 14 dneh pa 
le enkrat na teden

1. Radio Krka
2. Spletne strani: www.kostak.si; www.facebook.com/kostak.si/; 

www.eposavje.com; www.posavskiobzornik.si; ansat-tv.si;  
www.krsko.si; www.kostanjevica.si

3. SMS obveščanje
4. Regijski center za obveščanje 
5. Osebno obvestilo v primeru manjšega števila objektov

Na začetku in ob preklicu 
veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v 24 urah

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

Izvajanje ukrepov za odpravo 
vzrokov neskladnosti

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 1 
dnevu

1. Radio Krka
2. Spletne strani: www.kostak.si; www.facebook.com/kostak.si/; 

www.eposavje.com; www.posavskiobzornik.si; ansat-tv.si;  
www.krsko.si; www.kostanjevica.si

3. SMS obveščanje
4. Regijski center za obveščanje 

Obveščanje v primeru
dovoljenja za odstopanje, ki
ga izda ministrstvo, pristojno
za zdravje

Obveščanje o prenehanju
dovoljenja za odstopanje

Na dan pridobitve 
dovoljenja, a najkasneje v 
7 dneh

1. Radio Krka
2. Spletne strani: www.kostak.si; www.facebook.com/kostak.si/; 

www.eposavje.com; www.posavskiobzornik.si; ansat-tv.si;  
www.krsko.si; www.kostanjevica.si

3. SMS obveščanje

Letno poročilo o skladnosti 
pitne vode

Najmanj enkrat letno 
(najkasneje do 31. marca)

1. Posavski obzornik
2. Zadnja stran računa
3. Spletne strani: www.kostak.si; www.krsko.si; www.kostanjevica.si
4. Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)
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Načrtovana vzdrževalna dela  1 dan pred prekinitvijo 
oskrbe

1. Spletne strani: www.kostak.si; www.facebook.com/kostak.si/; 
www.eposavje.com; www.posavskiobzornik.si

2. SMS obveščanje
3. Osebno obvestilo v primeru manjšega števila objektovNepredvidljiva vzdrževalna 

dela
Čim prej

Prekinitve ali omejitve 
oskrbe s pitno vodo, ki 
nastopijo zaradi višje sile

Takoj, ko je to mogoče 1. Radio Krka
2. Spletne strani: www.kostak.si; www.facebook.com/kostak.si/; 

www.eposavje.com; www.posavskiobzornik.si; ansat-tv.si;  
www.krsko.si; www.kostanjevica.si

3. SMS obveščanje
4. Regijski center za obveščanje 
5. Osebno obvestilo v primeru manjšega števila objektov

Priporočamo vam, da informacije, pomembne za varno oskrbo 
s pitno vodo, poiščete tudi na spletnih straneh Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje www.nijz.si v rubriki Področja dela/
Moje okolje/Pitna voda.

NAČRT OBVEŠČANJA 
UPORABNIKOV PITNE VODE 
ZA LETO 2019

Kaj storiti, če dvomite v kakovost pitne vode? 
Pokličite na 48 17 224 ali pišite na e-naslov kostak@kostak.si.

Izpiranje vodovodnega omrežja 
V času počitnic, praznikov in po daljših odsotnostih je 
poraba pitne vode v objektih zmanjšana ali prekinjena, 
zato priporočamo intenzivno izpiranje vodovodnega 
omrežja. 

Za vsa dodatna pojasnila in pomoč pri izvajanju omenjenih 
aktivnosti smo dosegljivi na 07 48 17 224.

Poskrbimo za zaščito vodomerov 
V zimskem času preverite vodovodne napeljave in 
jih ustrezno zaščitite. S tem preprečite poškodbe na 
vodomeru in posledično puščanje vode. 

V kolikor na vodomeru zaznate kakršno koli napako, nas 
obvestite na 07 48 17 225 v rednem delovnem času ali 
izven delovnega časa na 051 686 301.

S ciljem dobrega sodelovanja med uporabniki in 
izvajalcem javne službe ter skladno s Pravilnikom 
o pitni vodi in priporočili Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje vas seznanjamo o NAČINIH in 
rokih OBVEŠČANJA glede kakovosti in motenj 
pri oskrbi s pitno vodo na javnih vodovodnih 
sistemih v letu 2019.

Prijavite se na SMS obveščanje
Vsi, ki se želite vključiti v sistem 
obveščanja, izpolnite elektronsko 
prijavo na spletni strani 
www.kostak.si.

SMS


