Krajevna skupnost Dolenja Trebuša
Dolenja Trebuša 70
5283 Slap ob Idrijci
OBVESTILO UPORABNIKOM KRAJEVNEGA VODOVODA
Spoštovani krajani, ki se s pitno vodo oskrbujete iz krajevnega vodovoda iz vira “Apenak”!
Obveščamo vas, da bomo, glede na pomembnost informacije, obvestila v zvezi z vodovodom, ukrepih in njihovi odpravi, objavljali, kot je to razvidno iz
spodnje preglednice, skladno s Pravilnikom o pitni vodi in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Razlog za obveščanje
Vir onesnaženja je hišno omrežje.
(9. člen)
Uporaba pitne vode predstavlja
potencialno nevarnost za
zdravje ljudi. (21. člen)

Časovna opredelitev
Čim prej, a najkasneje v
sedmih dneh

Načini obveščanja
1. osebno
2. z obvestilom na oglasni deski uporabnika hišnega vodovodnega omrežja
1. lokalni radio Alpski Val
Čim prej, a najkasneje v dveh 2. oglasna deska KS
urah (obvešča se vsak dan do 3. spletna stran www.dolenja-trebusa.si,
preklica)
4. za Hotenje na sms sporočilo, če se ukrep nanaša le na Hotenje, šola in EMOK pisno, FB
stran KS
Izvajanje ukrepov za odpravo
1. lokalni radio Alpski Val
vzrokov neskladnosti. (22. člen)
2. oglasna deska KS
Čim prej, a najkasneje v enem
3. Spletna stran www.dolenja-trebusa.si
dnevu
4. za Hotenje na sms sporočilo, če se ukrep nanaša le na Hotenje, šola in EMOK pisno, FB
stran KS.
S strani NIJZ dovoljena
1. lokalni radio
odstopanja skladnosti pitne vode. Čim prej po pridobitvi
2. oglasna deska KS
(31. člen)
dovoljenja, a najkasneje v
3. Spletna stran www.dolenja-trebusa.si
sedmih dneh
4. za Hotenje na sms sporočilo, če se ukrep nanaša le na Hotenje, šola in EMOK pisno, FB
stran KS.
Javna objava letnega poročila in
1. S pisnim obvestilom ob plačilu prispevka za vodovod ali ob vabilu na zbor krajanov ali
objava rezultatov vzorčenja. (34. Enkrat letno
ob izdaji računa
člen)
2. Spletna stran www.dolenja-trebusa.si
Dolenja Trebuša, 31. marca 2019
Mihael Kofol
Predsednik sveta KS

Krajevna skupnost Dolenja Trebuša
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5283 Slap ob Idrijci
IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA O PITNI VODI
Spoštovani krajani, ki se s pitno vodo oskrbujete iz krajevnega vodovoda iz vira “Apenak”!
V letu 2018 so delavci NLZOH OE Nova Gorica v okviru notranjega nadzora kvalitete pitne vode in skladno z načrtom HACCP odvzeli 5
vzorcev pitne vode in jih analizirali 5 krat glede na prisotnost mikrobioloških škodljivcev in 3 krat glede kemijske onesnaženosti. Vsi
odvzeti vzorci, razen vzorca iz maja meseca, so bili skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. V neskladnem vzorcu je bila ugotovljena
precej povečana motnost pitne vode in prekoračene dovoljene vrednosti koliformnih bakterij, enterokokov, spor clostridium perfringens
ter skupnega števila mikroorganizmov pri temperaturi 22o C in 37oC. Zaradi neustrezne vode, je bilo za čas od 31.52018 do 11.6.2018
odrejeno prekuhavanje pitne vode. Voda ni bila ustrezna zaradi vdora meteorne vode v zajetje ob nalivu. V februarju in decembru 2018
je zamrznil vod, ki napaja vodohran za uporabnike v Hotenji. Voda se je za njih dobavljala iz rezervnega vira, za katerega pa nimamo
pravice uporabe, zato je bila za uporabnike v Hotenji za ta čas odrejena prepoved uporabe pitne vode iz vodohrana v Robu. Dne 18.
decembra 2018 so delavci KOLEKTOR CPG poškodovali glavno vodovodno cev, zato nekaj ur ni bilo dobave pitne vode iz vodohrana pri
Erjavcu. Odrejeno je bilo izpiranje javnega in zasebnega omrežja.
V okviru državnega monitoringa kvalitete pitne vode, sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode, ki sta bila prav tako analizirana glede na
mikrobiološke in kemijske parametre. Oba vzorca sta bila skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Dolenja Trebuša, 31. marca 2019
Predsednik sveta KS
Mihael Kofol

