
 
 

LETNO POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE V LETU 2016 NA 
OSKRBOVALNIH OBMOČJIH V UPRAVLJANJU VODOVODOV IN 

KANALIZACIJE NOVA GORICA d.d. 
 

Splošno o kvaliteti pitne vode 
 

Letno poročilo o skladnosti pitne vode predstavlja pregled rezultatov preskušanja parametrov 
pitne vode na oskrbovalnih območjih v upravljanju družbe in je objavljeno na spletni strani 
www.vik-ng.si . 

Skladno s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, 19/2004, 35/2004, 26/2006, 
92/2006, 25/2009 – v nadaljevanju Pravilnik) morajo upravljavci sistemov za oskrbo s pitno 
vodo najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti, ugotovljeni v okviru notranjega 
nadzora. Z letnim poročilom morajo seznaniti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja. 
Poročilo morajo posredovati tudi Nacionalnemu inštitutu za varovanje zdravja do 31. marca 
za preteklo leto. 

Splošno o izvajanju oskrbe s pitno vodo 
 
Za vodne vire, ki se uporabljajo za napajanje vodovodnih sistemov, so sprejeti le nekateri 
občinski Odloki o varovanju vodnega vira in sicer za vodno zajetje Mrzlek, vodno zajetje za 
vodovod Čepovan-Lokve, vodni izvir Vitovlje, vrtino Dol pri Čepovanu, vodni izvir Lokatonci 
pri Grgarju in vodno zajetje Osek.  

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije je v letu 2016 
pričelo in 2017 nadaljuje s pripravami Strokovnih podlag za sprejetje Uredbe o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika na območju Trnovsko Banjške planote, 
ki zajema vse naše vodne vire. Predvidena je izdaja Uredbe že v tem letu.  

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. (VIK NG) izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s 
pitno vodo v občinah Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Brda in mestni 
občini Nova Gorica. VIK NG izvaja upravljanje na naslednjih vodovodnih  sistemih: 
 

 

MRZLEK 

BRDA 
(MRZLEK) 

HUBELJ 

http://www.vik-ng.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200419&stevilka=865
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200435&stevilka=1550
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200626&stevilka=1068
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200692&dhid=84607
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200925&stevilka=1065


 
 

Izvajanje notranjega nadzora nad skladnostjo pitne vode 

 
Temeljna naloga upravljavca je, da mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost 
pitne vode. Notranji nadzor, ki je vzpostavljen na osnovah HACCP sistema (Hazard Analysis 
by Critical Control Points) omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih 
tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih 
ukrepov ter vzpostavljanje nadzora v sistemu oskrbe s pitno vodo. 

Država v okviru monitoringa vodnih virov izvaja kontrolo vpliva okolja na vodne vire. Notranji 
nadzor izvaja služba kontrole kvalitete s pomočjo delavcev na vodovodnih sistemih z rednim   
vzdrževanjem in rednim servisiranjem za kontrolo napak – okvar, zaradi vremenskih vplivov 
in naravnih nesreč. Delavci kontrolirajo vodovodni sitem, podatke beležijo v dnevnike, ki so 
mesečno dostavljeni službi kontrole kvalitete. Tako izpolnjeni HACCP dokument služi za 
poročanja inšpekcijskim službam, uporabnikom, ministrstvom in občinam, predvsem pa je v 
veliko pomoč  pri pregledu delovanja in planiranju vzdrževanja sistema. 

Nadzor v letu 2016 je potekal po ustaljenih postopkih na osnovi HACCP načrta, skladno z 
določili Pravilnika. Redna mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so osnovne 
preiskave za ugotovitev skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode. Izvajajo se tudi t.i. 
občasne analize, ki zaradi povečanega obsega parametrov, ki se preskušajo, dajo več 
informacij o prisotnosti posameznih snovi in skladnosti pitne vode. Občasna fizikalno-
kemijska preskušanja obsegajo poleg parametrov iz rednih preiskav še skupno trdoto, 
osnovni anione in katione, mikroelemente, pesticide, aromatske ogljikovodike in lahkohlapne 
halogenirane ogljikovodike. 

* stalno obvestilo o prekuhavanju zaradi obnove vodovoda 

Ime vodovodnega 
sistema - VS 

Število  
uporabni

kov 

Distribucija 
m3/leto 

Število 
odvzetih 
vzorcev 

Število 
neustreznih 

vzorcev 

Mikrobiolo
ški 

Fizikalno 
kemijski 

Mikrobiolo
ški 

Fizikalno 
kemijski 

MRZLEK 32221 1997133,0 116 92 0 omrežje   

2   zajetje 

1 omrežje 

HUBELJ  8653 437963,0 47 26 0 0 

MRZLEK - BRDA 5629 354884,0 44 23 2 omrežje 0 

KROMBERK 917 67442,0 20 10 1 omrežje 
1  zajetje 

0 

OSEK – VITOVLJE * 1857 90599,0 26 9 5 omrežje 
2  zajetje 

0 

OZELJAN 566 26114,0 11 7 2 omrežje 0 

GRGAR 817 285449,0 18 13 1 omrežje 0 

ČEPOVAN-TRNOVO 800 25730,0 30 13 0 0 

BATE-BANJŠICE 415 7473,0 14 6 2 omrežje 0 

DOL pri Č. 72 2077,0 5 0 0 0 

GOLO BRDO 53 2325,0 6 1 1 omrežje 0 

SVETO 47 1007,0 1 1 0 0 

SV. GORA - - 4 1 1 omrežje 0 



 
 

Rezultati nadzora kvalitete vode 
 
Notranji nadzor na osnovah HACCP 
Vzorčenje izvaja Služba kontrole kvalitete skladno s predpisi. Vzorčenje izvajamo sami, da v 
primeru ugotovljene neskladnosti pitne vode, nemudoma pričnemo z iskanji vzrokov 
neskladnosti in izvajati ukrepe za njihovo odpravljanje. V primeru, da so preskušanja 
pokazala, da je vzrok neskladnosti hišno vodovodno omrežje, so bila uporabniku 
posredovana priporočila o ukrepih za zmanjšanje ali odpravo tveganja.    
 
Mikrobiološka preizkušanja pitne vode 
Mikrobiološka preskušanja pitne vode se izvajajo v večjem obsegu kot fizikalno-kemijska, saj 
bi prisotnost zdravju nevarnih mikroorganizmov lahko povzročila akutna obolenja. V letu 
2016 je bilo skupno na vseh vodovodnih sistemih odvzeto 275 vzorcev pitne vode za 
mikrobiološka preskušanja. Izvedle so se analize na redne in občasne mikrobiološke  
parametre. Skupno je bilo na zajetju neustreznih 5 vzorcev in na omrežju 14 vzorcev.  
V 170 vzorcih pa so bili opravljeni tudi preskusi na prisotnost Clostridium p. Od tega dva 
neustrezna. 

Fizikalno kemijski preskusi 
Na redne fizikalno-kemijske preskuse je bilo skupno odvzetih 134 vzorcev. En vzorec ni bil 
skladen s predpisom zaradi povišane motnost (1,4 NTU).  Na občasne preiskave pa je bilo 
odvzetih 5 vzorcev in so bili zdravstveno ustrezni. 
 

Tehnološka kontrola 

 
V okviru tehnološke kontrole pitne vode, vzorčenje izvaja Služba kontrole skladno s predpisi. 
Preskušanje vzorcev tehnološke kontrole je v letu 2016 izvajal Nacionalni laboratorij  za 
zdravje, okolje in hrano, v skladu z določili pogodbe. 

Tehnološka kontrola je v letu 2016 obsegala kontrolo kakovosti vodnih virov, kontrolo pitne 
vode pri obnovi in povezavi novih vodovodnih sistemov, kontrolo javni objekti – šole, 
dezinfekcijo obnovljenih ali novih vodovodnih sistemov, ter razne pritožbe uporabnikov. 

Pri odvzemih vzorcev za pregled občasnih mikrobioloških parametrov na vodnih virih (surova 
neobdelana voda) se pogosto pojavlja problem fekalne onesnaženosti. Izjema je vrtina Dol 
pri Čepovanu.  

V lanskem letu je bilo opravljenih 12 dezinfekcij vodovodnega omrežja in objektov. Pri tem 
odvzeti vzorci na mikrobiološke preskuse so bili skladni s predpisi. 

Na vodarni Mrzlek se poleg pitne vode kontrolira tudi izpust odpadne vode pranja filtrov. 
Vodo 4 krat letno vzorči Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano. Poročila 
posredujemo Agenciji za okolje skladno z zakonodajo.  

 
Rezultati državnega monitoringa 

 

Državni monitoring pitne vode, ki preverja ali pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika, 
opravlja Ministrstvo za zdravje. Izvajanje monitoringa in izvajanje notranjega nadzora se 
dopolnjujeta, vendar ima notranji nadzor širši pomen. Monitoring pokaže sliko stanja pitne 
vode predvsem na internem vodovodnem omrežju. Notranji nadzor pa nam z izbiro mest, ki 
jih nadzorujemo, lastnim vzorčenjem in obsegom nadzora omogoča, da z ustreznimi ukrepi 
pravočasno opazimo in reagiramo na vse potencialne in že obstoječe nevarnosti, ki bi lahko 
ogrozile zdravje uporabnikov. 



 
 

V okviru državnega monitoringa pri kontroli internega omrežja uporabnikov pa je bil le en 
mikrobiološko neskladen vzorec na oskrbovalnem območju vodovoda Ozeljan. V vzorcu je 
bila identificirana koliformna bakterija (1), zato smo vklopili klorinacijo, ki se je sicer ne 
poslužujemo. 

Zaključek 
 
Na vseh vodovodnih sistemih je bilo v letu 2016 opravljenih 342 mikrobioloških preskušanj in 
202 fizikalno kemijskih preskusov. Tako je bila nadzorovana skladnost in zdravstvena 
ustreznost pitne vode na oskrbovalnih območjih v upravljanju Vodovoda in kanalizacije Nova 
Gorica d.d.. 

Na vodovodnih sistemih, ki oskrbujejo 5000 ali več uporabnikov (vodovod Mrzlek, Mrzlek - 
Brda in Hubelj), so bila preizkušanja v glavnem skladna s predpisi. Pri vzorcih odvzetih v 
okviru notranje kontrole je bil en z povišano motnostjo in dva s kolifornimi b. (<4), ki so bile 
posledica visoke temperature omrežja vodovoda v Brdih. Ostalih 348 vzorcev so bili vsi 
ustrezni, kar nakazuje, da je bila oskrba s pitno vodo ustrezna in varna. V okviru državnega 
monitoringa pri kontroli internega omrežja so bili vsi vzorci ustrezni. 

Na sistemih, ki oskrbujejo manj kot 5000 uporabnikov, so rezultati rednih analiz v 
obravnavanem obdobju v večini primerov zdravstveno ustrezni. Problematična ostajajo 
območja vodovoda na konici sistemov, z nizkimi pretoki in velikimi profili vodovodnih cevi. 
Občasno so se v teh sistemih, kjer je manjša poraba in večja temperatura pojavile koliformne 
bakterije (6 vzorcev), ki jih s spiranjem ali dodatno klorinacijo odpravimo. V dveh vzorcih je 
bil ugotovljen tudi Clostridium p. (vodarna Bate), zaradi trenutnega izpada tehnologije, ki 
smo jo še isti dan sanirali.  

V letu 2016 se je pričela obnova vodovoda Vitovlje in zajetij, zato smo do zaključka sanacije 
izdali obvestilo o preventivnem prekuhavanju pitne vode na območju tega sistema. 
Pripravljena je tudi navezava vodovoda Grgar na vas Bitež, ki pa zaradi nestrinjanja vaščanov 
Biteža, ni bila izvedena.  

Zaradi enovitega nadzora nad celotnim sistemom je pitna voda stabilna in varnejša. 
Pomembna je povezava kontrolnih točk po vodovodnem sistemu, zaradi pretočnosti preko 
velikih dimenzij primarnega vodovoda do sekundarnega omrežja najbolj oddaljenih 
uporabnikov, katerim zagotavljamo količino pitne vode, ki pa mora biti tudi zdravstveno 
ustrezna. Nujna in zakonsko določena je tudi uporaba zdravstveno skladnih materialov za 
vodovodne sisteme. 

Največji doprinos h kvalitetni pitni vodi prinaša učinkovita izvedba dezinfekcije omrežja, ki jo 
izvajamo sami in nenehno izobraževanje delavcev, ki sodelujejo v procesu obdelave in 
distribucije pitne vode. 

Nizka poraba vode v poletnih mesecih vzporedno z zviševanjem temperature tal in z 

dimenzijami omrežja, ki zaradi zahtev požarne varnosti presegajo potrebne dimenzije 

premerov omrežja, otežuje zagotavljanje varnosti oskrbe s pitno vodo zaradi neželenih 

mikrobioloških procesov. 

Še tako skrbno načrtovanje in izvajanje nadzora pitne vode pa še ne zagotavlja zadostne 
varnosti obratovanja vodovodnega sistema in zaščite uporabnikov pred tveganji zaradi 
možnih onesnaženj. Možne nevarnosti in nevarne dogodke moramo pravočasno prepoznati. 
Na nekatere ne moremo vplivati, mnoge od njih pa lahko z ustreznim načrtovanjem in 
rednim vzdrževanjem omrežja, objektov in naprav v vodovodnem sistemu preprečimo. 

Na osnovi rezultatov, navedenih v tem letnem poročilu Vodovodi in kanalizacijo 
Nova Gorica d.d. zaključuje, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2016 ustrezna in 
varna, ter notranji nadzor pa učinkovit in skladen s predpisi.  


