Pivovarna Laško kot upravljavec vodovodov
v občini
Temeljna naloga upravljavca vodovodnih
sistemov obsega zagotavljanje zdravstveno
ustrezne pitne vode v zadostnih količinah ter
nemoteno in predvsem varno oskrbo s pitno
vodo. Da bi izpolnjevali te zahteve, se trudimo
že od leta 1998, ko je Pivovarna Laško, d. d., z
občino Laško podpisala koncesijsko pogodbo
o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja sedemnajstih vodovodnih sistemov v

občini Laško. Po poteku tega obdobja smo se
v letu 2009 prijavili na razpis občine Laško za
izbor novega koncesionarja za obdobje naslednjih 15 let. Tako smo bili februarja lani izbrani
za upravljavca vodovodov v tej občini.
Ob prevzemu vodovoda Laško in okoliških vodovodov smo prevzeli 1.530 priključnih mest.
Do danes se je to število povečalo na 2.613.
Z javno vodooskrbo tako pokrivamo okoli 62
odstotkov prebivalstva v laški občini. Naš cilj je
bil in je, da vsakemu uporabniku omogočimo

priklop na javno vodovodno omrežje in s tem
uživanje kvalitetne vode.
Da bi povečali varnost oskrbe z vodo tako količinsko in kvalitetno, smo se že pred leti povezali z Geološkim zavodom Slovenije. Skupaj
smo izvedli pregled večine območja laške občine in določali možna območja za izkoriščanje
perspektivnih vodnih virov.
Obremenitev okolja s širitvijo poseljenosti in
intenzivnim kmetijstvom v preteklih letih je
negativno vplivala na vodne vire, posledično
se iščejo novi viri na nenaseljenih območjih in
območjih, zaščitenih z gozdom. Imamo srečo,
da je v naši okolici še precej takih območij, zato
je Pivovarna Laško odkupila preko 70 ha pretežno gozdnih zemljišč. Na teh področjih smo
izvedli tudi poizkusne vrtine, ki so pokazale
pozitivne rezultate in bodo vključene v sistem
vodooskrbe.
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V lanskem letu smo distribuirali potrošnikom
1.190.892 m3 vode. Seveda pa je v omenjenem
sistemu največji porabnik vode pivovarna, saj
smo lani porabili 611.385 m3 vse distribuirane
vode. Vodovodno omrežje, s katerim upravljamo, meri približno 300 km.
Kakovostna voda je zagotovljena

Lurd, foto: Jure Kravanja

Oskrba pivovarne kot največjega porabnika
pitne vode v našem sistemu poteka iz štirih
vodovodnih območij. Napajanje je izvedeno
iz Rimskih Toplic (Lurd, Borovke, Ogeče), Jepihovca, Kal in Rudnika. Možnost odvzema vode
iz omenjenih vodonosnikov je okoli 100 l/s.
Zajetja omenjenih območij ležijo v neokrnjeni
naravi – razen zajetij Jepihovec, ki pa sedaj slu-
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žijo zgolj kot rezerva. S tem imamo zagotovljeno kvalitetno osnovno surovino za naše pivo.
Iz omenjenih zajetij je možno v normalnih razmerah zagotavljati zadostne količine kvalitetne vode, ob ekstremnih sušah pa bi se lahko
pojavili problemi. Kljub vsemu pa v Pivovarni
Laško posvečamo tudi vse večjo skrb porabi
vode na enoto proizvoda, saj ugotavljamo, da
je na določenih področjih proizvodnje še prevelika poraba.
Poleg zagotavljanja ustreznih količin pitne
vode se posveča veliko pozornost tudi kakovosti vode. To je še posebej pomembno takrat, ko
pride do izrednih hidroloških razmer, kar se na
območju reke Savinje pogosto dogaja.

Voda je za Pivovarno Laško strateški vir
Voda je za Pivovarno Laško strateški vir; že prvi
pivovar Simon Kukec je prepoznal vrednost
odlične vode kot eno osnovnih surovin za kakovostno pivo. To zavedanje se je ohranilo do
danes oz. še več, danes je tehnologija priprave
vode za kakovostno pivo na neprimerno višjem
nivoju.
Oda, naravna izvirska voda, ki jo polni Pivovarna
Laško, prihaja iz izvira Lurd, ki se nahaja v zelo

redko naseljenem področju blizu Laškega oz.
natančno v Rimskih Toplicah, sredi idiličnega
gozda. Izvirska voda Oda, ki se tu črpa in polni v
Pivovarni Laško, sodi po kakovosti v sam evropski vrh. Izvir varuje zaščitni sloj dolomitov, skozi
katerega voda potuje desetletja. Zaradi počasnega pretakanja in precejanja podtalnice je
povečana samoočiščevalna sposobnost vodonosnika. Voda Oda je priljubljena izvirska voda,
še posebej med športniki, saj je že vse od leta
1999 uradna voda olimpijske reprezentance.

V mesecu septembru 2010 so laško občino
zopet doletele poplave. Vodooskrba prebivalstva je med poplavami potekala dokaj normalno, tako da so imeli potrošniki zadostne količine vode, ki je ni bilo potrebno prekuhavati.
Žal protipoplavna varnost na Savinji ni zagotovljena in zahteva celovit državni načrt oziroma
ureditev.

V letu 2010 je potekalo vzorčenje po načrtu
HACCP za vodovod v Pivovarni Laško. Načrt
vzorčenja je določen glede na veljavno zakonodajo. Preskuse o mikrobiološki in fizikalnokemijski kakovosti vode izvajajo v laboratoriju
kontrole kakovosti Pivovarne Laško, d. d., zunanji nadzor se izvaja s strani ZZV Celje, prav
tako pa je v letu 2010 potekal tudi državni monitoring pitnih voda.
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