
PLEST d.o.o., Logarska dolina 13a, 3335  Solčava 

      Datum objave: 21.01.2022 

      

 

Vodovod Plest  - Logarska dolina 

 

Informacije o kvaliteti pitne v 

letu 2021  

Vodovod Plest - Logarska dolina oskrbuje uporabnike in goste v 
turističnih objektih v zgodnjem delu Logarske doline. Pitno vodo 

zajemamo iz vodnega vira Ivovec, ki se nahaja sredi neokrnjene 
narave, na levem pobočju Logarske doline.  

Za zagotavljanje kvalitete pitne vode in varovanja zdravja uporabnikov 
imamo vpeljan Sistem kakovosti HACCP.  

Voda iz vodovoda se preventivno klorira z natrijevim hipokloritom 
(NaOCl).  Postopek kloriranja se izvaja avtomatsko. V primeru 

kakršnihkoli  nepravilnosti ali v primeru neskladne vode vedno 

sprejmemo ustrezne ukrepe.  

V letu 2021 smo izvajali notranji nadzor (analize pitne vode) in vse 
predpisane spremljajoče higienske programe (čiščenja, preglede, 
vzdrževanja in  obveščanja). Na pipah uporabnikov smo redno izvajali 
meritve prostega klora. Vzorčenja vode so se izvajala v Hotelu Plesnik in 

Kmečki hiši Ojstrica. Pri rednem notranjem  nadzoru sta bila v maju 

in oktobru 2021 odvzeta 2 vzorca, v neodvisnem državnem 

monitoringu sta bila  v marcu in septembru 2021 prav tako odvzeta 
2 vzorca vode. Rezultati kažejo, da je priprava vode uspešna. V vseh 
vzorcih so bile prisotne nizke vrednosti prostega klora, ki pa zagotavljajo 

mikrobiološko varnost vode. V nobenem vzorcu vode ni bilo najdenih 

E-coli bakterij, Enterokokov, Skupnih koliformnih bakterij ali 

Clostridium perfringensa s sporami. Skupno število 

mikroorganizmov pri 22 in 37 ºC je bilo nižje od 10 CFU/ml in kaže 
na ustrezno čistost vodovodnega sistema. Povprečne vrednosti 
elektroprevodnost vode so bile 250 µS/cm, pH 8,4. Voda je bila 
ustreznega vonja in okusa. Motnost vode je bila v enem vzorcu 0,5 NTU, 
v drugem pa je bila izmerjena previsoka vrednost 5,4 NTU. Ker je bil ta 
vzorec mikrobiološko ustrezen, nismo izvajali posebnih korektivnih 
ukrepov. Vzrok za povišanje ni znan.   

Izjavljamo, da na Vodovodu Plest v Logarski dolini izvajamo 

pripravo pitne vode in distribucijo do uporabnikov z vso skrbnostjo 

in v skladu z zakonodajnimi zahtevami. Zagotavljamo, da je pitna 

voda zdravstveno ustrezna in varna za pitje.  



Obvestilo o načinih obveščanja 

 za uporabnike pitne vode iz Vodovoda 

Plest  

 

 

 

Načini obveščanja v letu 2022 

Člen 
pravilnika 

Vzrok za obveščanje Čas obveščanja Način obveščanja 

9. Vzrok neskladnosti 
pitne vode  je  hišno 
vodovodno omrežje ali 
njegovo vzdrževanje  

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 
sedmih dneh  

1. Osebno 
2. Obvestilo na 
oglasni deski v 
Kmečki hiši 
Ojstrica 
3. po e-pošti  

21. Obveščanje v primeru 
omejitve ali prepovedi 
uporabe pitne vode  

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 
dveh urah (obvešča se 
vsak dan do preklica)  

1. Radio Celje 
2. www.solcava.si  
3. osebno  

Na začetku in ob 
preklicu veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 
24 urah od začetka oz. 
preklica ukrepa 

4. Aplikacija 
http://www.mpv.si 

22. Obveščanje v primeru, 
kadar se izvajajo 
ukrepi za odpravo 
vzrokov neskladnosti  

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 
enem dnevu 

1. Radio Celje 
2. www.solcava.si  
3. osebno 

31. Obveščanje v primeru 
odstopanja  

Na dan pridobitve 
dovoljenja, a najkasneje 
v sedmih dneh 

1. Radio Celje 
2. www.solcava.si  
3. osebno 

34. Letno poročilo o 
skladnosti pitne vode  

Najmanj enkrat letno  
(najkasneje do 31. 
marca)  

1. Poročilo na dom   
2. www.solcava.si 

3. Aplikacija 
http://www.mpv.si 

 


