PLEST d.o.o., Logarska dolina 13a, 3335 Solčava

Informacije o kvaliteti pitne vode v letu 2016
Vodovoda Plest - Logarska dolina

Logarska dolina, marec 2017

V

odovod Plest - Logarska dolina oskrbuje uporabnike in goste v turističnih objektih v zgodnjem delu Logarske doline. Pitno vodo zajemamo iz vodnega vira Ivovec, ki se nahaja sredi neokrnjene narave, na levem pobočju Logarske doline.
Za zagotavljanje kvalitete pitne vode in varovanja zdravja uporabnikov
imamo vpeljan Sistem kakovosti HACCP.
Voda iz vodovoda se preventivno klorira z zelo nizkimi dozami klora. V letu
2016 smo vgradili avtomatsko napravo za kloriranje pitne vode.
V letu 2016 smo redno izvajali notranji nadzor (analize pitne vode) in vse
predpisane spremljajoče programe (čiščenja, preglede, vzdrževanja in obveščanja). Na pipah uporabnikov smo redno izvajali meritve prostega klora,
odvzeta pa sta bila 2 mikrobiološka in 1 fizikalno-kemijski vzorec pitne vode. Meritve so pokazale, da so bile koncentracije prostega klora nizke in niso vplivale na vonj ali okus vode. Vsi trije vzorci so bili ustrezni. Pri republiškem monitoringu sta bila odvzeta 2 mikrobiološka in 2 fizikalno-kemijska
vzorca pitne vode. V enem od vzorcev so bile prisotne Sk. koliformne bakterije, katerih vzrok je bil v naravnem okolju. V nobenem od vzorcev pa niso
bile prisotne E-coli bakterije. Vsi ostali parametri so bili ustrezni.
Izjavljam, da pripravo pitne vode in distribucijo do uporabnikov izvajamo z
vso skrbnostjo in zagotavljamo, da je pitna voda iz Vodovoda Plest zdravstveno ustrezna in varna za pitje.
Skrbniki Vodovoda Plest

Načini obveščanja uporabnikov iz Vodovoda Plest v letu 2017
Uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovoda Plest bomo v letu
2017 obveščali na načine, določene v Tabeli. Vsi uporabniki bodo o o vseh
ukrepih obveščeni osebno, vendar bomo zaradi zakonodajnih zahtev uporabili tudi druge načine obveščanja.
ČLEN PRAVILNIKA
9.

VZROK ZA OBVEŠČANJE

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN OBVEŠČANJA

Vzrok neskladnosti pitne
vode hišno vodovodno
omrežje ali njegovo vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih
dneh

1. Osebno
2. Obvestilo na oglasni
deski v Kmečki hiši
Ojstrica
3. po e-pošti

21.

Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe
pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah
(obvešča se vsak dan do preklica)

1. Radio Celje
2. www.solcava.si
3. osebno

Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje
v 24 urah od začetka oz.
preklica ukrepa

4. Aplikacija http://
www.npv.si/

22.

Obveščanje v primeru, kadar
se izvajajo ukrepi za odpravo
vzrokov neskladnosti

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem
dnevu

1. Radio Celje
2. www.solcava.si
3. osebno

31.

Obveščanje v primeru odstopanja

Na dan pridobitve dovoljenja,
a najkasneje v sedmih dneh

1. Radio Celje
2.www.solcava.si
3. osebno

34.

Letno poročilo o skladnosti
pitne vode

Najmanj enkrat letno
(najkasneje do 31. marca)

1. Poročilo na dom
2. www.solcava.si
3. Aplikacija http://
www.npv.si/
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