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Poročila  se ne sme fotokopirati, razen v celoti. 

 

 

 

 

POROČILO O KVALITETI PITNE VODE IZ VODOVODA V  

UPRAVLJANJU VODOVODNE ZADRUGE LOM POD STORŽIČEM 

ZA LETO 2015 
 

 

Poročilo smo pripravili po naročilu vodovodne zadruge Lom pod Storžičem, ki je v skladu s 

Pravilnikom o pitni vodi (Ur.list RS 19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/06), ki  določa: "Upravljavci 

so najmanj enkrat letno dolžni, na krajevno običajen način, obveščati uporabnike o skladnosti pitne 

vode." 

Vodovod v upravljanju Vodovodne zadruge Lom pod Storžičem pridobiva vodo iz lastnega vira. 

Voda se ne obdeluje. 

V skladu z zakonodajo je na vodovodnem sistemu Lom vzpostavljen NOTRANJI nadzor po načelih 

HACCP sistema s strani vodovodne zadruge Lom. V sklopu tega se je v letu 2015  izvajal tudi redni 

mesečni odvzem vzorcev za mikrobiološke in fizikalno - kemijske preiskave, katerih obseg je prav 

tako določen z zakonom.  

1. Za mikrobiološko preiskavo je bilo v letu 2015 odvzetih 8 vzorcev vode .Vsi odvzeti vzorci 

v letu 2015 so bili skladni z veljavno zakonodajo. 

2. Za kemijsko analizo sta bila  odvzeta 2 vzorca  in sta bila  glede na obseg opravljenih analiz   

skladna s veljavno zakonodajo. 

 

V letu 2015 so bila zaradi varnosti vodo oskrbe  izvedena redna naslednja dela in ukrepi in 

dosledno izvajanje ukrepov, ki so v načrtih HACCP sistema in dobre higienske prakse: 

 

- Redna tedenska kontrola vodovodnih objektov in naprav, ter redno izpiranje mrtvih krakov, 

- Redni odvzem vzorcev na kontrolnih točkah za mikrobiološko in kemično neoporečnost, 

- Redno čiščenje vodovodnih objektov in okolice po načrtu HACCP, 

- Izredna kontrola vodovodnih sistemov ob neurjih in sušnih obdobjih, 

- Pranje in izpiranje vodohranov, 

- Čiščenje jaškov in zasunov ter odpiranje in zapiranje, 

- Dezinfekcija celotnega vodovoda Lom pod Storžičem z klornim preparatom 

- Kontroliranje režima izvajanja  vodovarstvenih pasovih, 

- Dvakratno letno čiščenje okolice zajetij, 

- Redno izvajanje ostalih del po programu HACCP.  

 

 

 

Sebenje, 23.12.2015         

 

                                                                                                        Pripravil:                                                                                                     

                                                                                                        Franc Ribnikar, dipl. san. inž.                                                

.                               

 

Število izvodov in prejemniki: 

- VZ Lom pod Storžičem: 1    izvod 

-     Arhiv : 1 izvod 

 


