Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2013
Pivovarna Laško d.d., ki je koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo, se zaveda, da je temeljna naloga koncesionarja nemoteno in varno zagotavljanje
zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom vodovodnega
sistema.
V lanskem letu smo v vodovodnih omrežjih Občine Laško distribuirali 1.221.122 m 3. Vso
količino vode pridobimo v 64 zajetjih, njihova skupna izdatnost pa je cca. 105 L/s.
Distribucija vode se vrši preko 66 vodohranov, 28 črpališč, 225 revizijskih jaškov v skupni
dolžini 340 km cevovodov. V sistemu je vgrajenih tudi 170 hidrantov, ki služijo za
zagotavljanju požarne varnosti.
V letu 2013 je bilo v sklopu internega monitoringa, ki ga izvaja laboratorij Kontrole kakovosti
Pivovarna Laško d.d. in Zavod za zdravstveno varstvo Celje (od leta 2014 dalje Nacionalni
laboratorij za okolje, zdravje in hrano), ter v sklopu državnega monitoringa pitnih vod
vzorčenih 1059 vzorcev pri uporabnikih pitne vode. Analitske metode in kriteriji po katerih se
vzorci pregledajo so določeni s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS št. 19/04, 35/04,
26/09, 92/06 in 25/09). Pri pregledu je bilo določeno, da je bilo 5,3 % preglednih vzorcev
neustreznih. V večini primerov neustrezni rezultati nimajo večjega zdravstvenega pomena
razen pri vzorcih, ki smo jih vzorčili na vodovodnem sistemu Jurklošter, kjer smo zaradi
mikrobiološke neustreznosti pitne vode izdali tudi obvestila o prekuhavanju vode (dne
02.04.2013 in dne 09.08.2013). Vzrok za mikrobiološko neustrezno pitno vodo je bil v
neurejenem zaledju zajetja in vodohrana Jurklošter, kar je predstavljalo težavo predvsem pri
neugodnih vremenskih razmerah (suša, močno deževje). Z investicijo Občine Laško in
delnega vložka Pivovarne Laško d.d. se je v mesecu novembru 2013 zaključila sanacija
zaledja zajetja in izgradnja novega vodohrana Jurklošter z vso potrebno regulacijo.
Z vidika zagotavljanja varnosti pitne vode smo kot upravljavec vodnih virov v letu 2013
uspešno naredili presojo ustreznosti sistema po načelih HACCP in tako podaljšali veljavnost
certifikata za upravljanje z vodnimi viri in sistemom vodovoda Laško (datum veljavnosti
certifikata je 16.11.2014).
Z rednim in strokovnim nadzorom zdravstvene ustreznosti pitne vode ter z ustreznim in
konstantnim vzdrževanjem ter vlaganjem v sistem bomo tudi v bodoče kot koncesionar
dvanajstih vodovodnih omrežjih Občine Laško skušali zagotavljati visok nivo javne
infrastrukture vodovoda, s čimer pa lahko posledično dosežemo kakovostno, varno in
ustrezno pitno vodo.
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