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OBVEŠČANJE UPORABNIKOV STORITVE OSKRBA S PITNO VODO
V spodnji tabeli vam podajamo načine obveščanja v določenem primeru, ki je vzrok za neskladnost pitne vode, za leto 2023:

Spoštovani!

HIŠNO VODOVODNO OMREŽJE
Na kakovost pitne vode iz vaše pipe vpliva tudi pravilno izvedena in vzdrževana hišna
vodovodna napeljava. Razlog za poslabšanje je lahko nepravilna izvedba napeljave ter
slabo oziroma površno vzdrževanje in uporaba le te.
Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med
priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesto uporabe pitne vode. Hišno
vodovodno omrežje, vključno z mesti uporabe (pipe), je treba redno in pravilno
vzdrževati.
Občasno se naj odpre hkrati vse pipe v objektu in pusti (mrzlo) vodo teči nekaj minut
(curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da
se temperatura vode na pipi ustali. Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in
očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem
sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna. Na pipah, ki jih ne uporabljamo
vsak dan, to je na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje
do stabilizacije temperature vode. Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti.
Do takrat je treba enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov. (Ta Priporočila
lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja je pripravila komisija
za pitno vodo, ki jo sestavljajo strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(NIJZ) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

PORTAL E-OBVEŠČANJE
Aktiviran imamo sistem obveščanja o
oporečnosti in motnjah dobave pitne vode
in drugih nujnih obvestilih. Obveščanje
poteka preko sporočil na elektronski naslov
ali SMS sporočil na mobilni telefon. Prijava
na obvestila je mogoča na naši spletni
strani https://www.kp-logatec.si, gumb e-
obveščanje. 
Ali na povezavi: https://obvescanje.kp-
logatec.si/ 

Ali s skeniranjem QR kode: 

Pri registraciji je potrebno navesti ime,
priimek, telefonsko številko in/ali e-mail
naslov ter na koncu izbrati lokacijo objekta.
Po vpisanih podatkih je potrebno označiti
še, da ste seznanjeni z informacijami glede
obdelave osebnih podatkov in klikniti gumb
PRIJAVI SE. V nadaljevanju postopka je
potrebno potrditi še prijavno kodo, ki jo
prejmete v SMS sporočilu in/ali e – mailu.

Priporočeno je tudi, da preverite ali je hišno omrežje narejeno iz ustreznega materiala, ker so cevi iz svinca in tesnila iz
umetnih mas zdravstveno neustrezni elementi vodovodnega omrežja. Zagotoviti je potrebno, da voda v hišnem omrežju ne
zastaja, ker je zastajajoča voda gojišče za bakterije. Pri vgrajevanju različnih naprav za pripravo vode (hišni filtrirni sistemi,
mehčalci vode,…) se je potrebno posvetovati z ustreznim strokovnjakom, ki vam da jasne odgovore in napotke, kako
vzdrževati te vgrajene naprave.
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Poračun:

V mesecu januarju smo odčitavali števce na naslednjih ulicah: Tržaška
cesta, Vilharjeva ulica, Vodovodna cesta, Vrtnarska pot, Zelena pot, IOC
Zapolje I, II, III, IV, Obrtniška ulica Logatec, Obrtna cona Logatec, Pod
lipami.
Na osnovi odčitkov je bil narejen poračun. Poračun je bil narejen tudi na
odjemnih mestih, kjer so se v tem mesecu izvedle menjave vodomernih
števcev.

Google koledar odvoza odpadkov 2023

Obveščamo vas, da lahko na naši spletni strani https://www.kp-logatec.si dostopate do googlovega koledarja odvoza
odpadkov. Izberite okoliš, ki mu pripadate, in ga dodajte v vaš lasten koledar. Če kliknete na odvoz odpadkov znotraj
koledarja, vam izpiše tudi ulice, ki pripadajo posameznemu okolišu.


