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V skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17); v nadaljevanju
Pravilnik, vas kot upravljavec vodovodnih omrežij v Občini Logatec obveščamo o rezultatih laboratorijskih preskusov pitne
vode za leto 2022. Obvestilo je sestavljeno na podlagi poročila o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode na javnih
vodovodnih sistemih Logatec, Rovte, Hotedršica, Medvedje Brdo, Laze – Jakovica, Grčarevec in Vrh Sv. Treh Kraljev za leto
2022. Notranji nadzor in spremljanje stanja, glede zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode na vodovodnih sistemih
opravlja NLZOH - Center za okolje in zdravje, lokacija Ljubljana. Notranji nadzor je vzpostavljen gleda na interni Pravilnik o
notranjem nadzoru pitne vode - HACCP, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko
predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi. 

Vodovodni sistem Logatec
Vodovodni sistem Logatec se s pitno vodo
oskrbuje iz več vodnih virov (vodni viri
Cuntova grapa, Kobalova grapa, Petkova
grapa). Iz sistema se oskrbuje 10.893
uporabnikov. V letu 2022 pa je bilo
distribuirano 841.938 m3 vode. V sistemu
prevladuje podzemni tip vode. Na sistemu, ki
se napaja iz zajetja Cuntova grapa, se opravlja
preventivni postopek dezinfekcije pitne vode
z natrijevim hipokloritom (NaClO). Na delu
vodovodnega sistema, ki se napaja iz vrtin
Brana in Petkova grapa pa se opravlja
dezinfekcija pitne vode z UV
presvetljevanjem. Voda iz vrtin Brana in
Petkova grapa napaja tudi oskrbovano
območje Grčarevec in Laze-Jakovica. 

Spoštovani!

V letu 2022 je bilo v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Logatec za mikrobiološka preskušanja skupaj odvzetih
30 vzorcev pitne vode. Rezultati preskušanj so pokazali, da sta bila 2 vzorca neskladna z mikrobiološkimi zahtevami Pravilnika.
V neskladnih vzorcih pitne vode so bile ugotovljene koliformne bakterije. Vzrok neskladja je bilo hišno vodovodno omrežje,
uporabnika smo obvestili in mu posredovali navodila za spiranje hišnega vodovodnega omrežja. Uspešnost ukrepov je bila
potrjena s ponovnim mikrobiološkim vzorčenjem. Za fizikalno kemijska preskušanja so bili na mestih vzorčenja pri uporabnikih
odvzeti 4 vzorci pitne vode, vsi vzorci so bili skladnih s Pravilnikom. Dva vzorca sta bila preskušana tudi na stranske produkte
dezinfekcije (trihalometani, bromat in klorat).

V soboto 1. 4. 2023
vabljeni, da prinesete

odpadno in še
delujočo električno in
elektronsko opremo

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2386
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Poračun:
V mesecu februarju smo odčitavali števce na naslednjih ulicah: Blekova vas, Brod, Poštni
vrt, Potoška cesta, Prešernova ulica, Režiška cesta, Stranska pot, Tičnica, Zadružna pot.

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.

V soboto 11. 3. 2023
vabljeni na 

V ponedeljek 20. 3. 2023
vabljeni na predavanje o

kompostiranju in permakulturi


