NAČRT OBVEŠČANJA O STANJU
VODOOSKRBE UPORABNIKOV IN
POROČILO O OSKRBI S PITNO VODO
NA OBMOČJU OBČINE TREBNJE

V letu 2013 je Komunala Trebnje d. o. o. upravljala
tudi z vodovodnima sistemoma Trebnje in Čatež.
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Spoštovani uporabniki pitne vode,
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v skladu z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04,35/04,
26/06, 92/06, 25/09) in z vsebino Strokovnih priporočil Instituta za
varovanje zdravja RS vas obveščamo o načinih in rokih, v katerih vas
bomo obveščali o stanju vodooskrbe. V spodnji tabeli so prikazani
načini obveščanja za primere odstopanj, omejitev ali prepovedi
uporabe, neskladnosti v hišnem omrežju, posegov na internih
instalacijah ter poročanja o kakovosti pitne vode.
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Vsa obveščanja bomo izvedli v čim krajšem času oziroma najpozneje v
zakonsko določenih rokih.
V Komunali Trebnje lahko kadarkoli dobite sveže informacije o kakovosti
pitne vode na vašem področju, v izrednih razmerah pa navodila glede
uporabe vode na telefonsko številko 07-34-81-260 in 07-34-81-268.
Predlagamo, da obiščete našo spletno stran www.komunalatrebnje.si, kjer boste našli številne pomembne informacije tako s
področja vodoskrbe kot tudi s področij ravnanja s komunalnimi odpadki,
vzdrževanja cest, pogrebno-pokopališke dejavnosti ...
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količina prodane vode

Komunala Trebnje d.o.o. ima uveden sistem HACCP
na obeh omenjenih vodovodnih sistemih. HACCP
sistem je preventivni sistem za zagotavljanje varnosti
in zdravstvene ustreznosti živil, kamor sodi tudi pitna
voda. HACCP sistem z vrsto predpisanih dokumentov
in aktivnosti v podjetju v vsakem trenutku omogoča
prepoznavanje dejavnikov za zdravje ljudi in tako
omogoča stalni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo
pitne vode.
Za zagotovitev zdravstvene ustreznosti pitne vode se
izvajajo naslednje vrste nadzora:
- notranji nadzor, ki ga izvajamo sami v sodelovanju z
Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano
in je skladen s Pravilnikom o pitni vodi,
- zunanji nadzor, ki ga predstavlja uradni inšpekcijski
nadzor nad oskrbo s pitno vodo in ga izvaja zdravstveni
inšpektorat, ter
- državni monitoring, ki predstavlja spremljanje
kakovosti pitne vode in ga izvaja država.
V okviru notranjega nadzora je javnozdravstveni
nadzor izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Novo
mesto. Iz rezultatov preizkušanj, opravljenih v okviru
tega nadzora, ki so prikazana spodaj, je razvidno,
da je bila v letu 2013 voda po pripravi skladna s
predpisi!
Vodovod Trebnje: Za mikrobiologijo je bilo odvzetih 48
vzorcev in vsi so bili ustrezni. Za kemijo je bilo odvzetih
17 vzorcev in vsi so bili ustrezni. Dodatni nadzor je bil
še na desetilatrazin in atrazin. Odvzeti so bili 3 vzorci in
vsi so bili ustrezni.
Vodovod Čatež: Za mikrobiologijo je bilo odvzetih 13
vzorcev, od teh je bilo 12 ustreznih in 1 neustrezen.
Razlog za neustrezni vzorec je bila prisotnost
koliformnih bakterij v internem omrežju. Za kemijo je
bilo odvzetih 5 vzorcev in vsi so bili ustrezni.
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