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1. VODA IZ NAŠIH PIP JE VARNA 
 
 

Pitna voda na oskrbovanih območjih, ki so v upravljanju Vodovodov in kanalizacije Nova 
Gorica d.d. je bila v letu 2017 zdravstveno ustrezna. Kar pomeni, da je ustrezala 
zakonodajnim predpisom usklajenim z evropskimi zahtevami (Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS, 
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15) – v nadaljevanju Pravilnik). Rezultati nadzora 
pitne vode v letu 2017 kažejo, da je njeno uživanje varno in da iz naših pip priteče zdrava, 
dobra in naravna pitna voda.  
 
 
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. (v nadaljevanju VIK NG) izvaja gospodarsko javno 
službo oskrbe s pitno vodo na trinajstih vodovodnih  sistemih v občinah:  

- Šempeter-Vrtojba (Mrzlek, Hubelj),  
- Mestni občini Nova Gorica (Mrzlek, Hubelj, Kromberk, Grgar, Čepovan-Trnovo, Osek-

Vitovlje, Ozeljan, Bate-Banjšice, Dol pri Čepovanu, Sveta Gora, Sveto) 
- Miren-Kostanjevica (Mrzlek, Hubelj),  
- Renče-Vogrsko  (Mrzlek, Hubelj)  
- Brda (Mrzlek, Golo Brdo-Italija) 

 
 

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
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2. STROG NADZOR PITNE VODE 
 
Poročilo je pripravljeno skladno z 34. člen Pravilnika in je objavljeno na spletni strani 
www.vik-ng.si . Temeljna naloga upravljavca vodovoda je, da mora zagotavljati skladnost in 
zdravstveno ustreznost pitne vode. To izvajamo z notranjim nadzorom, ki je vzpostavljen na 
osnovah HACCP sistema (Hazard Analysis by Critical Contol Points). Omogoča nam 

prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo 
potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov, ter vzpostavljanje 
stalnega nadzora na tistih mestih (kritične kontrolne točke) v oskrbi s pitno vodo, kjer se 
tveganja lahko pojavijo. 
 
Za zagotavljanje skladnosti s Pravilnikom skrbi odgovorna oseba skladno z 6.členom 
Pravilnika. Notranji nadzor izvaja služba kontrole kvalitete (SKK) s pomočjo delavcev na 
vodovodnih sistemih. Celotni sistem se nadzoruje s sistemom procesnega vodenja, ki 
zagotavlja tekoče spremljanje vseh pomembnih kazalnikov. Na vodarni Mrzlek obratuje 24 
urni računalniški daljinski nadzor (SCADA) podatkov iz pomembnih točk vodovodnega 
sistema. Tako  smo v vsakem  trenutku seznanjeni s stanjem vodovodnega sistema in lahko 
v primeru odstopanj ukrepamo. 
Poleg kontrol na SCADA sistemu izvajamo zaradi vzdrževanja kvalitete pitne vode tudi 
terenske kontrole kot so preglede vodovarstvenih pasov z monitoringom vodnih virov, 
vzdrževanje vodovodnih sistemov s čiščenjem in dezinfekcijo, redne predpisane preglede 
vodovodnih objektov in naprav, izpiranje in vzdrževanje vodovodnih omrežij, popravila okvar, 
vzdrževanje s kalibracijo merilne in nadzorne opreme, nadzor nad pripravo pitne vode in 
kvaliteto vode pri uporabnikih. 
V postopkih vodooskrbe sodeluje le strokovno usposobljeno in zdravo osebje, zato imamo 
izobraževanja o kvaliteti, higieni, varnosti pri delu in vzdrževanju sistemov. Vsi delavci, ki so 
v stiku s pitno vodo pa imajo tudi redne zdravniške preglede.  
Podatki stanja sistema se beležijo v dnevnike, ki so mesečno dostavljeni SKK. Tako izpolnjeni 
HACCP dokument je dostopen inšpekcijskim službam in podatki služijo za poročanja 
uporabnikom, ministrstvom in občinam. Podatki nam služijo pri pregledu delovanja in 
planiranju vzdrževanja sistema. Notranji nadzor nam z izbiro mest, ki jih nadzorujemo 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. 
 
Preskušanje vzorcev vode odvzetih na vodovodnih sistemih izvaja akreditiran Nacionalni 
laboratorij  za zdravje, okolje in hrano, oddelek Nova Gorica (NLZOH) v skladu z določili 
medsebojne pogodbe. Število vzorcev notranjega nadzora vodovodnih sistemov je določeno 
skladno s Pravilnikom.  

 

http://www.vik-ng.si/
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Ime vodovodnega 
sistema  

Število  
uporabnikov 

Dolžina omrežja        
(m) 

 

 

Način priprave pitne vode 

MRZLEK 30939 309.487,0 Filtracija, koagolacija, ozon, UV dezinfekcija, 
redna dezinfekcija s plinskim klorom in po 
omrežju natrijev hipoklorit 

HUBELJ  8565 146.239,0 Filtracija, ultrafiltracija,  redna dezinfekcija s 
plinskim klorom in po omrežju natrijev 
hipoklorit 

MRZLEK - BRDA 5620 146.346,0 Vodovod Mrzlek 

KROMBERK 885 19.080,0 Redna dezinfekcija  s plinskim klorom in 
natrijevim hipokloritom 

OSEK - VITOVLJE 1884 27.639,0 Redna dezinfekcija  z natrijevim hipokloritom 

OZELJAN 586 10.527,0 Redna dezinfekcija z UV in občasno z 
natrijevim hipokloritom 

GRGAR 816 16.670,0 Filtracija, UV dezinfekcija, redna dezinfekcija 
s plinskim klorom  

ČEPOVAN - TRNOVO 796 47.564,0 Filtracija, UV dezinfekcija, redna dezinfekcija 
s plinskim klorom  in po omrežju natrijev 
hipoklorit 

BATE-BANJŠICE 428 19.998,0 Filtracija, UV dezinfekcija, redna dezinfekcija 
s plinskim klorom  in po omrežju natrijev 
hipoklorit 

DOL pri Č. 73 3.417,0 UV dezinfekcija in po potrebi po omrežju 
natrijev hipoklorit 

GOLO BRDO 49 2.575,0 Priprava vode v Italiji, na meji brez prostega 
klora 

SVETO 47 1.064,0 Filtracija, UV dezinfekcija, redna dezinfekcija 
z natrijevim hipokloritom 

SV. GORA - - Filtracija, UV dezinfekcija, redna dezinfekcija 
z natrijevim hipokloritom 
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3. KATERE PARAMETRE PITNE VODE NADZORUJEMO 
 

Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode v letu 2017 smo upoštevali po Pravilniku določene 
mikrobiološke in kemijske parametre. Spremljali smo tudi indikatorske parametre, ki pa 
nimajo določenih mejnih vrednosti na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje, ker imajo le 
opozorilno vlogo. Če so njihove vrednosti povišane, preverimo vzroke in morebitno prisotnost 
drugih onesnaževal. Med te spadajo npr. koliformne bakterije, štev. kolonij pri 22°C in 37°C, 
barva, električna prevodnost in vrednost pH. 
Mikrobiološka preskušanja se izvajajo v večjem obsegu kot fizikalno kemijska, ker bi 
prisotnost zdravju nevarnih mikroorganizmov lahko povzročila akutna obolenja. 
 

 POGOSTO NADZOROVANI PARAMETRI PITNE VODE     
 
Redna mikrobiološka preskušanja pitne vode obsegajo določanje:  

- Escherichia coli (ali E.coli),  
- skupne koliformne bakterije in  
- skupno število mikroorganizmov pri 22°C  
- skupno število mikroorganizmov pri 37°C.  

Kadar je vir pitne vode površinska voda ali takrat, ko na vir vpliva površinska voda, se 
opravijo tudi preiskave na prisotnost bakterije Clostridium perfringens (s sporami-CP).  
V obsegu občasnih mikrobioloških preskušanj pitne vode so vključeni parametri rednega 
mikrobiološkega preskušanja ter dodatna preiskava na enterokoke, ki so poleg E.coli 
zanesljiv kazalec fekalnega onesnaženja. 
 
Redna fizikalno-kemijska preskušanja pitne vode obsegajo naslednje parametre: barva, 
vidne nečistoče, vonj, okus, motnost, pH, elektroprevodnost, oksidativnost, amonij, nitrit in 
pri vodovodnem sistemu Mrzlek tudi določanje vsebnosti aluminij, ker se pri tehnologiji 
uporablja aluminijev sulfat.  
Temperatura vodnih virov Mrzlek in Hubelj se pomembneje ne spreminja in se giblje med 8 
do 11°C. Po oskrbovalnem območju Mrzleka in Hublja je v zimskem času do 10°C, v krajših 
ekstremno vročih poletnih obdobjih pa lokalno zaznavamo pri uporabniku temperaturo vode 
tudi nad 20°C.  
Trdota vode vodovoda Mrzlek in vodovoda Hubelj se giblje od 7,9 do 8,0°N, kar te pitne 
vode uvršča med mehke do srednje trde.  
Koncentracija prostega klora je pri uporabnikih na oskrbovalnem območju Mrzleka in Hublja 
do 0,20 mg/l.  
Povprečna vrednost pH za Mrzlek znaša 7,8 kar nam pove, da voda ni korozivna. To velja 
tudi za vodovod Hubelj, ki ima pH okrog 8,0.  
Električna prevodnost je odvisna od vrste raztopljenih elektrolitov in se giblje v povprečju pri 
Mrzleku okrog 240 µS/cm, pri vodovodu Hubelj pa 218 µS/cm. 
V obsegu občasnih fizikalno-kemijskih preiskav so vključeni poleg parametrov iz rednih 
preiskav še skupna trdota, osnovni anioni in kationi, mikroelementi, pesticidi, aromatski 
ogljikovodiki in lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki.  
 
Monitoring pitne vode zagotavlja Ministrstvo za zdravje z namenom kontrole skladnosti 
pitne vode z zahtevami Pravilnika. Izvajanje monitoringa in izvajanje notranjega nadzora se 
dopolnjujeta, vendar ima notranji nadzor večji in širši pomen. Monitoring pokaže sliko stanja 
pitne vode predvsem na internem vodovodnem omrežju. Pri monitoringu analiziramo vse 
parametre skladno s Pravilnikom. 
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4. OSKRBOVALNA OBMOČJA 

 
Več kot 5000 uporabnikov 
 
MRZLEK 

 
Vodovodni sistem Mrzlek oskrbuje območje z 30939 uporabniki v mestni občini Nova Gorica, 
občini Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko. Oskrbuje tudi vodovodni 
sistem Brda z 5620 uporabniki.  
Vodni vir ima ustrezno tehnologijo obdelave surove vode, ki vključuje: primarni usedalnik, 
ozonacijo, koagulacijo, peščeno filtracijo, dezinfekcijo z UV žarki.  
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Ob vstopu vode v omrežje dodajamo klor zaradi stabilnosti omrežja. Po potrebi se tudi na 
omrežju samem avtomatsko uravnava doziranje klora s pomočjo izmerjene vrednosti, na 
željeno vrednost v omrežju. Dodatno kloriranje se izvaja v vodohranu Panovec, vodohranu 
Šempeter, vodohranu Damber II in črpališču za Staro Goro (bolnica). Preko vodohrana 
Damber III se Mrzlek črpa do vodohrana Ravnica in od tu se povezuje na vodovodni sistem 
Grgar. 
 
Učinkovitost tehnologije spremljamo neprekinjeno preko računalniške povezave SKADA z 
objekti vodohran Šempeter, Panovec, Damber I, II in III, Ravnica, črpališči Ledine, Bevkovo, 
Bonetovšče in Stara Gora, ki vsebujejo merilce prostega klora, motnosti, tlaka, nivoja in 
pretoka. Izvajamo dnevno terensko kontrolo vodarne Mrzlek in tedensko kontrolo 
vodohranov Šempeter, Panovec, Damber II in Stara Gora bolnica. Podatke se vpisuje v 
dnevnike obratovanja teh vodohranov, ki so del HACCP dokumenta tega sistema.    

Zaradi učinkovitega nadzora kvalitete pitne vode je na vodarni Mrzlek 24 ur kontrola nad 
vsemi objekti v našem upravljanju, ki so vključeni v SKADA sistem.  

Na vodovodu Mrzlek izvaja služba kontrole kvalitete skladno s predpisi: 
a) notranji nadzor na osnovah HACCP načrta na vodovodnem sistemu in javnih pipah ter 
tehnološko kontrolo, ki zajema kontrolo zajetij, javnih objektov, pritožb uporabnikov in 
dezinfekcije vodovodnih sistemov 
b) poročanje in povezavo z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in higieno, ki izvaja 
monitoring pri uporabnikih 

 
Vodovodni sistem Mrzlek (občina Šempeter-Vrtojba, MONG, Renče-Vogrsko, Miren-
Kostanjevica) 
a) Notranji nadzor na osnovah HACCP (Priloga 1) 
Pri notranjem nadzoru vodovoda Mrzlek je bilo odvzetih 86 vzorcev na mikrobiološke 
preiskave. Vsi vzorci so bili skladni. Od tega je bilo 43% vzorcev odvzetih pri uporabniku, 
41% na omrežju in ostalo na vodarni.   
Za redna fizikalno-kemijska preskušanja pitne vode je bilo odvzetih 71 vzorcev in 1 na 
občasne preskuse. Vsi so bili ustrezni. Porast temperature vode v poletnih mesecih se še 
vedno pojavlja in niha glede na porabo in velikost sistema. Kar rešujemo s spiranje, 
vodovodnega sistema.  
Pri tehnološki kontroli so bili za potrebe tehnologije odvzeti vzorci za pregled občasnih 
mikrobioloških parametrov na vodnem viru Mrzlek. Obravnavali smo tudi primere pritožb 
uporabnikov, ki jih obravnavamo skladno s Pravilnikom in rešujemo tako, da si ogledamo, po 
potrebi vzorčimo, da ocenimo kvaliteto pitne vode in obvestimo uporabnika. V lanskem letu 
je bilo opravljenih 12 dezinfekcij novih odsekov vodovodnega sistema Mrzlek, ter pri tem 
odvzeti vzorci na občasne mikrobiološke preskuse so bili skladni s predpisi. Imeli smo tudi 
primer okvare vodovodne cevi pred vstopom v vodohran, zato smo preventivno izdali 
Obvestilo o preventivnem prekuhavanju (po radiu). Po končanih delih smo vzorčili na 4 
mestih in vzorci so bili ustrezni, zato smo prekuhavanje lahko preklicali z Obvestilom.  
b) Monitoring (Priloga 2)  
V okviru monitoringa mikrobiološkega preskušanja vodovoda Mrzlek je bilo odvzetih na pipi 
uporabnika 19 vzorcev na redne in 3 na občasne mikrobiološke preskuse. Vsi vzorci so bili 
skladni.  
 

Vodovodni sistem Mrzlek-Brda( občina Brda ) 
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Preko črpališča Prelesje se vodovod Mrzlek črpa v vodohran Vrhovlje, kjer je  urejena 
kontrola in doziranje dodatka klora za potrebe vodovodnega sistema Brada. 

Kvaliteto in kvantiteto pitne vode spremljamo preko računalniškega sistema SCADA. V 
kontrolo so vključeni črpališče Prelesje, vodohrani Vrhovlje, Vrhovlje vas, Boškič, Kojsko, 
Hum I in II, Cerovo, Mejnik, Zali Breg, Dobrovo, Plešivo, Vipolže, Višnjevik, Spodnje in 
Zgornje Gradno, Nozno in Vrhovlje pri Kožbani. V vodohranu Vrhovlje pri Kožbani imamo 
dodatno kloriranje in analizo klora. Opravlja se tudi redna dnevna terenska kontrola 
vodohrana Vrhovlje in tedenska vodohrana Vrhovlje pri Kožbani. Meritve se vpisuje v 
dnevnik, ki je del HACCP dokumenta vodovoda Mrzlek-Brda. 

a) Notranji nadzor na osnovah HACCP (Priloga 1) 
Od 31 vzorcev notranjega mikrobiološkega nadzora, so bili vsi ustrezni. Med 11 odvzetimi 
vzorci v okviru rednih fizikalno-kemijskim preskušanjem, ni bilo neustreznih. Temperatura 
pitne vode v poletnih mesecih je višja kot sicer. Nihanje je povezano s porabo vode in 
velikostjo vodovodnega sistema. Poslužujemo se pogostejšega spiranja omrežja vodovoda.  
V lanskem letu so bile opravljene 4 dezinfekcije novih vodovodnih odsekov vodovoda Brda, 
ter pri tem odvzeti vzorci na občasne mikrobiološke preskuse so bili skladni s predpisi. 
Obravnavali smo primere pritožb uporabnikov  skladno s Pravilnikom, kar vključuje ogled pri 
uporabniku. Po oceni problematike tudi vzorčimo, da ocenimo kvaliteto pitne vode in 
uporabnika ustrezno obvestimo. 
 
b) Monitoring (Priloga 2) 
Pri uporabnikih je bilo odvzetih 7 vzorcev na redne mikrobiološke in kemijske preiskave in 2 
na občasne preiskave. V enem vzorcu je so bile prisotne koliformne bakterije (<4). Izvedli 
smo dvig prostega klora v omrežju in istočasno naročili izpiranje internega omrežja. 
 

Vzorčenje vodovoda Mrzlek po občinah MONG, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Brda:   

 

         Preiskave MONG Občina 
Brda 

Občina 
Šempeter   
Vrtojba 

Občina 
Miren 
Kostanjevica 

Občina 
Renče 
Vogrsko 

Mikrobiološke Redne, 
redne+CP, 
občasne 

48 31 17 6 2 

Fizi.-kemijske Redne+Al 38 11 15 6 2 

 občasne 1     
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HUBELJ 

Vodovodni sistem Hubelj upravljata dva upravljavca. KSD d.o.o. Ajdovščina na območju 
občine Ajdovščina in VIK NG na območju občine Nova Gorica in občine Renče Vogrsko. Del 
sistema v našem upravljanju oskrbuje območje s 8565 uporabniki.  
V vodarni na zajetju Hubelj je za čiščenje surove vode uporabljena ultra filtracija (2011), zato 
je pitna voda po sistemu zelo stabilna, kar pomeni, da se je poraba klora po sistemu 
zmanjšala. Učinkovitost dezinfekcije spremljamo na našem oskrbovalnem območju 
neprekinjeno preko računalniške povezave SCADA z objekti v kontrolnem jašku Zalošče, 
vodohranih Dornberk, Vogrsko, Branik, Steske, Preserje, Gradišče nad Prvačino in Prvačina. 
Opravlja se tudi tedenska terenska kontrola vodohrana Vogrsko skladno z zahtevami HACCP 
dokumenta vodovoda Hubelj. 
V kontrolo je vključeno tudi črpališče Livišče (upravljavec MONG), ki oskrbuje zgornji del 
Šmihela. V črpališču je postavljeno dodatno kloriranje z analizatorjem klora povezano v 
SCADA sistem kontrole. S tem se je povečalo tudi število uporabnikov na tem sistemu. 
 
Na vodovodu Hubelj izvaja služba kontrole kvalitete skladno s predpisi: 
a) Notranji nadzor na osnovah HACCP (Priloga1) 
Od 33 vzorcev notranjega nadzora mikrobioloških parametrov, so bili vsi ustrezni. Na 
fizikalno-kemijske preiskave je bilo odvzetih 19. vzorcev in so bili vsi skladni s Pravilnikom. 
Pitna voda v vodovodnem sistemu Hubelj je zelo stabilne kvalitete. 
V lanskem letu je bilo opravljenih 6 dezinfekcij novega vodovodnega omrežja, ter pri tem 
odvzeti vzorci na občasne mikrobiološke preskuse so bili skladni s predpisi. 
 
b) Monitoring (Priloga 2) 
Za monitoring pri uporabnikih je bilo odvzetih 9 vzorcev. Vsi vzorci so bili zdravstveno 
ustrezni. Vodovodni sistem Hubelj oskrbuje uporabnike z zelo stabilno kvalitetno vodo. 

 
Vzorčenje vodovoda Hubelj po občinah MONG, Renče Vogrsko :   

 

         Preiskave MONG Občina  
Renče 
Vogrsko  
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Mikrobiološke Redne, 
redne+CP, 
občasne 

26 7 

Fizi.-kemijske Redne 15 4 

 občasne  1 
          

     

 

 
 
 
 
 
Manj kot 5000 uporabnikov  
 
KROMBERK 
 
Vodovod Kromberk oskrbuje območje s 885 uporabniki. Sistem se oskrbuje iz dveh 
najstarejših zajetij. Prvo zajetje Jerebica urejeno 1756 leta, pokriva zaselek Breg in ima 
urejeno dezinfekcijo z natrijevim hipokloritom. Višek vode odteka do treh zajetij Perivniki, ki 
so bila zgrajena 1906 leta. Od skupnega zbiralnika vode iz zajetij Jerebica in Perivniki odteka 
voda v vodohran Perivniki, kjer je urejena dezinfekcija s klorom. Del te pitne vode pokriva 
potrebe gradu Kromberk, večji del pa se zbira v  glavnem vodohranu Kromberk. Tu se glede 
na izmerjene vrednosti prostega klora po potrebi klor dodaja in taka pitna voda oskrbuje 
večji del kraja Kromberk in Loke. Dezinfekcijo spremljamo neprekinjeno preko računalniške 
povezave z objektom vodohran Kromberk in redno terensko tedensko kontrolo vodohranov 
Breg, Perivniki in Kromberk. Podatke se vpisuje v dnevnike iz HACCP dokumenta tega 
sistema. 

V okviru notranje kontrole vodovoda Kromberk je bilo odvzetih 13 vzorcev za mikrobiološka 
preskušanja. Pri 1 vzorcu so bile dokazane koliformne bakterije (4). Ukrepali smo tako, da 
smo povečali doziranje hipoklorida v vodohran in pri ponovnem vzorčenju so bili rezultati 
ustrezni. Odvzeti so bili tudi 3 vzorci na fizikalno-kemijske preiskave, ki so bili ustrezni 
(Priloga1).  

Za državni monitoring vodovoda Kromberk je bilo odvzetih 5 vzorcev na mikrobiološke in 
fizikalno kemijske parametre. Vsi so bili zdravstveno ustrezni. (Priloga 2) 

Obravnavali smo pritožbe uporabnikov, ki smo jih reševali s kontrolo hišnega omrežja in 
navodili za vzdrževanje. 

 

OSEK-VITOVLJE 
 
Vodovod Osek-Vitovlje  oskrbuje območje s 1884 uporabniki. Sistem se napaja iz vodnih 
virov Osek in Vitovlje. Vodni vir Osek je bister, vendar občasno mikrobiološko onesnažen, 
zato se dezinficira z natrijevim hipokloritom v prvem zbirnem vodohranu imenovanem Osek 
I. Del Oseškega sistema se združi z vodovodnim sistemom Vitovlje. Vodni vir Vitovlje nima 
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fekalnega onesnaženja, zaznamo le prisotnost indikatorskih parametrov kot so koliformne 
bakterije. Postavljena je bila dezinfekcija pod zajetjem Vitovlje. Dodatno se tudi kontrolira in 
avtomatsko ureja potreben dodatek klora v vodohranu. Dodaja se natrijevim hipoklorit. V 
poletnem času v primeru suše se to območje dodatno oskrbuje z vodovodom Hubelj. 
Dezinfekcijo in pretoke spremljamo neprekinjeno preko računalniške povezave z objektom 
vodohran Dolenje in redno terensko tedensko kontrolo vodohranov Osek I, II in Dolenje. 
Podatke se vpisuje v dnevnike iz HACCP dokumenta tega sistema.  

Pri izvajanju notranje kontrole vodovodnega sistema Osek-Vitovlje je bilo odvzetih 16 
vzorcev za mikrobiološke preskuse. En vzorec je bil neustrezen zaradi prisotnosti koliformnih 
bakterij. Že ob samem vzorčenju smo povečali koncentracijo prostega klora in s tem odpravili 
problem. Voda nima površinskega vpliva, zato pri 6 odvzetih vzorcih za fiz.-kem. preiskave, 
ni bilo neskladnih. (Priloga1).  

V lanskem letu so bile opravljene 4 dezinfekcije novega vodovodnega omrežja, ter pri tem 
odvzeti vzorci na občasne mikrobiološke preskuse so bili skladni s predpisi. Obravnavali smo 
tudi pritožbe uporabnikov in jih reševali z  vzorčenjem, oceno kvalitete pitne vode ter po 
potrebi z obveščanjem uporabnika. 

Na tem sistemu je bilo v okviru državnega monitoringa pri uporabnikih odvzetih 5 vzorcev. 
Vsi so bili zdravstveno ustrezni. (Priloga 2) 

Izvedli smo tudi kontrolo kvalitete izvira Vitovlje. Odvzeli smo vzorce za pregled občasnih 
mikrobioloških parametrov. Onesnaženj fekalnega izvora v tem zajetju nismo zaznali saj 
vodni vir nima površinskega vpliva. Prav tako tudi zajetje Osek. Prisotni so indikatorskih 
parametri kot so koliformne bakterije ter število kolonij pri 22°C in 37°C.  

Sanacija zajetja Vitovlje s postavitvijo tehnologije obdelave vode, dezinfekcije in obnova 
starega vodovodnega omrežja je še vedno v teku. 

GRGAR 
                               
Vodovod Grgar oskrbuje območje s 816 uporabniki. Napaja se iz sedmih vodnih zajetij Slatna 
(1 do 7). Zajeta površinska voda se filtrira na obnovljenem odprtem peščenem filtru. Meritev 
motnosti surove vode uravnava dotok na filtracijo, kar pomeni, da v primeru povišane 
motnosti (>3NTU) se dotok surove vode na filtre prekine in se v sistem odpre dotok pitne 
vode vodovoda Mrzlek. Zaradi fekalne onesnaženosti vodnih virov, se po filtraciji  izvaja UV 
dezinfekcija in dodaja se klor v cevovod zaradi dolžine omrežja. Voda iz Grgarja je preko 
vodohrana Bitež speljana do črpališča Grgarske Ravne v vodohran Bate. Tam se izvaja 
kontrola prostega klora in po potrebi tudi avtomatsko dodaja. Grgarska voda se lahko iz 
vodohrana Bate črpa še naprej preko črpališča Bate na Banjšice v vodohran Lohke. Tudi v 
tem vodohranu se izvaja analiza klora in po potrebi avtomatsko dodaja.  
Kontrolo vode spremljamo neprekinjeno preko računalniške povezave z objekti na 
vodohranih Grgar, Bitež, Bate, Lohke in črpališčih Zdenci, Grgarske Ravne, ter črpališču Bate. 
Terenski delavec izvaja tudi redno dnevno kontrolo vodohrana Grgar in tedensko vodohranov 
Bate in Lohke. Podatki se beležijo v dnevnike HACCP dokumenta. 
Z lastno inovacijo pri tehnologiji obdelave surove vode z pomočjo meritve motnosti surove 
vode, ter ob povišani motnosti avtomatskim preklopom v praznotok, se je delovanje 
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tehnologije obdelave vode zelo izboljšalo. Merjeni parametri pitne vode so stabilnejši in 
porabi klora po sistemu se manjša. 
 
Notranja kontrola na vodovodnem sistemu Grgar je obsegala odvzem 17 vzorcev na 
mikrobiološke preskuse, 4 na fizikalno kemijske preskuse. Vsi so bili skladni z zahtevami 
zakonodaje (Priloga1). 

V okviru državnega monitoringa je bilo pri uporabniku odvzetih 5 vzorcev na redne 
mikrobiološke in fizikalno kemijske prametre ter en na občasne. Vsi so bili skladni s 
Pravilnikom. (Priloga 2) 

Opravljeni sta bili dve dezinfekciji novega vodovodnega omrežja, ter pri tem odvzet vzorec 
na občasne mikrobiološke preskuse je bil skladen s predpisi. 

 
 
 
 
ČEPOVAN – TRNOVO 
 
Vodovod Čepovan-Trnovo, oskrbuje območje s 796 uporabniki. Sistem se napaja iz starega 
zajetja Puštale in petih zajetij Močile nad Čepovanom. Voda iz zajetij se zbira v zbiralniku in 
preko tlačnih peščenih filtrov se tlači v vodohran nad Čepovanom. Vodohran Čepovan je 
obnovljen in na iztoku je postavljena dezinfekcija z UV žarki. V cevovod se dodaja klor zaradi 
starega omrežja v kraju Čepovan, ki je od leta 2013 priključen na pitno vodo iz vodarne. 
Vodovod nadalje oskrbuje Lokve preko črpališča v Puštalah, kjer je postavljena dodatna 
klorinacija zaradi stabilnosti pitne vode po celotnem razvejenem omrežju. Pitna voda odteka 
preko Rijavcev do Trnovega in naprej do Voglerjev. V vodohranu Rijavci je analizator klora in 
ga po potrebi še dodaja. Preko črpališča za Lokovec, kjer je tudi postavljeno dodatno 
kloriranje s kontrolo prostega klora, se voda črpa do Lokovca in naprej do Kala nad Kanalom, 
ki ni v našem upravljanju.  
Dezinfekcijo, tlake, nivoje, delovanje UV in pretoke spremljamo neprekinjeno preko 
računalniške povezave z objekti Čepovan črpališče, vodohran Čepovan, Puštale, Lokve, 
Trnovo, Rijavci, in Lokovec. Omenjene objekte tudi dvakrat tedensko fizično kontrolira 
terenski delavec in podatke vpisuje v dnevnike HACCP dokumenta za ta sistem. 

V okviru notranje kontrole tega sistema je bilo v letu 2017 odvzetih 18 vzorcev na 
mikrobiološke preskuse in 8 na fizikalno kemijske. Vsi vzorci so bili ustrezni. 

V državni monitoring je bilo vključenih 5 vzorcev, ki so bili zdravstveno ustrezni. (Priloga 2) 
Na tem sistemu smo obravnavali pritožbe uporabnikov, ki smo jih reševali s kontrolo hišnega 
omrežja in navodili za vzdrževanje. V kraju Čepovan smo večkrat pri uporabnikih merili prosti 
klora v hišnem omrežju zaradi pritožb, da ima pitna voda vonj po dezinfekcijskem sredstvu. 
Prosti klor v tem kraju ne presega vrednosti 0,20 mg Cl2/l. 

 
OZELJAN 
                           
Vodovod Ozeljan oskrbuje območje s 586 uporabniki. Vodovod se napaja iz vodnega vira 
Vrba nad Ozeljanom. Vodni vir je zelo čist brez fekalnega onesnaženja saj je globinski brez 
površinskega vpliva. Le v poletnem času se pojavlja problem Koliformnih bakterij, zaradi 
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visokih temperatur vode po omrežju na oddaljenih krakih vodovoda z manjšim pretokom. V 
novem vodohranu je UV dezinfekcija in možnost dodajanja natrijevega hipoklorita v omrežje, 
kar uporabljamo v poletnem času skladno z rezultati mikrobioloških izvidov odvzetih po 
sistemu.  
Dezinfekcijo in pretoke spremljamo neprekinjeno preko računalniške povezave z objektom 
vodohran Vrba II in redno tedensko terensko kontrolo tega vodohrana skladno z HACCP 
navodili za ta sistem. 

V okviru notranje kontrole vodovodnega sistema Ozeljan je bilo odvzetih 7 vzorcev na 
mikrobiološke preskuse in 3 na fizikalno kemijske. Dva  vzorca na omrežju v poletnem času 
nista bil skladna s predpisi, zaradi prisotnih koliformnih bakterij (Priloga1), zato smo se 
odločili za staklno dodajanje hipoklorita. 

Državni monitoring je vključeval 5 vzorcev in v 1 vzorcu je bila prisotna 1 koliformna 
bakterija. Izvedli smo dvig prostega klora v omrežju in istočasno naročili izpiranje internega 
omrežja. (Priloga 2) 

Odvzeli smo tudi vzorce za pregled občasnih mikrobioloških parametrov na vodnem viru 
Vrba, ki oskrbuje vodovod Ozeljan.  
 
 
BATE-BANJŠICE 
 
Vodovodni sistem Bate – Banjšice oskrbuje kraje Bate, Dragovico in Banjšice s 428 
uporabniki. Vodarna Bate se oskrbuje iz kraških zajetij Rijavci in Podčelo. V vodohranu je 
postavljena tlačna filtracija, UV dezinfekcija in klorinacija. Voda iz zajetij Bate se ob povišani 
motnosti preusmeri v praznotok. V vodarno Bate se preklopi vodovod Grgar, ki prihaja preko 
Biteža in Grgarskih Raven (glej vodovod Grgar).  
Banjšice se oskrbujejo iz vodarne Bate preko črpališča Bate  do vodohrana Lohke (glej 
vodovod Grgar). V objektu vodohrana Lohke je kontrola klora in avtomatsko dodajanje. 
Objekt je povezan v SKADA sistem kontrole. Dvakrat tedensko se izvaja terenska kontrola 
objekta vodohran Lohke in Bate. Podatke se vpisuje v dnevnike obratovanja vodohranov, ki 
so del HACCP dokumenta vodovoda Bate-Banjšice. 
 
Na vodovodnem sistemu Bate-Banjšice je bilo v okviru notranje kontrole odvzetih 14 vzorcev 
na mikrobiološke preskuse, 8 na fizikalno kemijske in 1 na občasne preiskave. Vsi so bili 
skladni s pravilnikom. Ta sistem je bil v letu 2017 oskrbovan z vodo iz vodarne Bate in 
občasno ob povečani motnosti tudi iz vodovoda Grgar ali vodovoda Mrzleka (Priloga1).  
 
Za monitoring preiskave pri uporabniku v Batah sta bila odvzeta dva vzorca, ki sta bila 
skladna z zakonodajo. Odvzet je bil tudi en vzorec pri uporabniku na Banjšicah, ki je tudi bil 
skladen s Pravilnikom. (Priloga 2)  

 
DOL PRI ČEPOVANU 
 
Vodovoda Čepovan Dol oskrbuje 73 uporabnikov. Vodni vir črpamo iz vrtine dolomitnega 
vodonosnika. Voda je mikrobiološko in kemijsko zelo kvalitetna in stabilna. V vodarni so 
postavljeni filtri in možnost doziranja klora. Uporablja se le dezinfekcija z UV žarki. Na osnovi 
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zdravstveno ustreznih analiznih izvidov po vodovodnem omrežju, ki je novejšega datuma, ni 
potrebe po dodajanju klora. 
Pretoke, tlake, delovanje UV, nivoje spremljamo neprekinjeno preko računalniške povezave z 
objektom vodohran Dol in redno terensko tedensko kontrolo tega vodohrana. Podatke se 
vpisuje v dnevnik vodarne Dol. 

 
Notranja kontrola na osnovah HACCP dokumenta za vodovod Dol vključuje tudi vzorčenja. 
Odvzetih je bilo 7 vzorcev za mikrobiološke preiskave in 3 za fizikalno kemijske preiskave. Vsi 
vzorci so bili skladni s Pravilnikom. 
 

 
 
 
 
 
 
Manj kot 50 uporabnikov 
 
GOLO BRDO 
 
Vodovod Golo Brdo oskrbuje zaselek Breg in vas Golo Brdo (49 uporabnikov). Voda prihaja iz 
Italije, kjer je urejena ustrezna obdelava brez dodatka prostega klora. Na vstopu v našo 
državo je postavljen kontrolni jašek. Kontrolo kvalitete vode izvajamo mesečno.  
 
Notranja kontrola sistema v letu 2017 je vsebovala odvzem 3 vzorcev na mikrobiološka 
testiranja in 1 na fizikalno kemijske analize. Vsi vzorci so bili ustrezni. Vodo, ki jo dobimo iz 
Italije ima trdoto 13 N°. Ker voda nima prostega klora smo tudi v lanskem letu izvajali 
spiranje omrežja z dodatkom klora, da smo sistem stabilizirali. 
Sistem ima < 50 uporabnikov ni vključen v državni monitoring. 

 
SVETO-HUMARJE 
 
Vodovod Sveto – Humarje oskrbuje naselje Sveto (47 uporabnikov). Vodni vir je površinski in 
zelo onesnažen. V vodarni se izvaja filtracija s tlačnimi peščenimi filtri in tudi mikrofiltracija. 
Uporabljamo UV dezinfekcijo in dodatek klora v omrežje. 
Parametre tehnologije se spremlja neprekinjeno preko računalniške povezave z objektom 
vodarna Sveto in dvakrat tedensko terenska kontrolo vodarne z zapisom parametrov v 
dnevnik obratovanja. 
 
Na sistemu z <50 uporabniki in zelo nizko porabo pitne vode (do 3m3/dan), je bil v letu 2017 
odvzet 1 vzorec na mikrobiološko analizo, ki je bil ustrezen. 
Sistem ni vključen v državni monitoring zaradi nizke porabe in manjšega števila uporabnikov. 

 
LOKATONCI-SVETA GORA 
 
Vodovodni sistem Lokatonci - Sveta Gora oskrbuje objekte na Sveti Gori. Voda se črpa iz 
kraškega zajetja Lokatonci na Sveto Goro in prečiščuje preko tlačnih peščenih filtrov, UV 



   

  

 

Stran 19 

dezinfekcijo in dodaja se tudi klor za omrežje. Oskrbuje javne objekte. Terenska kontrola se 
izvaja na dva tedna in podatke se vpisuje v dnevnik vodarne. 

 
Sistem oskrbuje javne objekte in je vključen v notranjo kontrolo po HACCP dokumentu za 
vodovod Sveta Gora. Odvzeti so bili 3 vzorci na mikrobiološke parametre in en na fizikalno 
kemijske parametre. Vsi so bili ustrezni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ZAKLJUČEK 
   

Na vseh vodovodnih sistemih je bilo v letu 2017 opravljenih 317 mikrobioloških preskušanj 
in 207 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.. 
V okviru notranje kontrole na osnovah HACCP dokumentov je bilo v letu 2017 na območjih 
oskrbe, ki so v našem upravljanju odvzeto 229 vzorcev pitne vode za redna mikrobiološka 
preskušanja. Od teh je bilo 5 neustreznih zaradi prisotnih indikatorskih koliformnih bakterij. 
Noben vzorec ni pokazal fekalnega onesnaženja. 
Na redne fizikalno-kemijske preskuse je bilo odvzetih 140 vzorcev. Na občasne preiskave pa 
je bilo odvzetih 6 vzorcev in vsi so bili zdravstveno ustrezni. 
Na mestu priprave – vodarne je bilo odvzetih 13% vseh vzorcev, na vodovodnem omrežju 
62% in pri uporabnikih 25% vzorcev.  
Državni monitoring v letu 2017 je vključeval odvzem 67 vzorcev pitne vode za redna in 
občasna mikrobiološka preskušanja. Pri vseh vzorcih je bil opravljen tudi preskus na 
prisotnost Clostridium p. Neustrezna sta bila 2 vzorca (koliformne bakterije <4). Noben 
vzorec ni pokazal onesnaženj fekalnega izvora. Na redne fizikalno-kemijske preskuse je bilo 
odvzetih 55 vzorcev. Vsi parametri so bili skladni s predpisi. Na občasne preiskave pa je bilo 
odvzetih 10 vzorcev in so bili zdravstveno ustrezni. 
 
Vzorci odvzeti v okviru notranje kontrole na sistemih z več kot 5000 uporabniki so bili vsi, 
razen enega z prisotnimi koliformnimi bakterijami (<4), ustrezni v obeh vodovodnih sistemih, 
kar nakazuje, da je bila oskrba s pitno vodo ustrezna in varna.  
V okviru državnega monitoringa pri kontroli internega omrežja uporabnikov so bili vzorci prav 
tako ustrezni. 
Neskladnosti fizikalno-kemijskih parametrov nismo ugotovili. Opazili pa smo nihanje 
temperature v različnih letnih časih predvsem pri porabnikih na konicah vodovodov in pri 
manjši pretočnosti.  
 
Na sistemi z manj kot 5000 uporabniki, ki oskrbujejo manj kot 5000 uporabnikov so rezultati 
analiz po sistemu v obravnavanem obdobju v večini primerov zdravstveno ustrezni. Občasno 
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so se v sistemih, kjer je manjša poraba in ko je višja temperatura pojavile Koliformne 
bakterije , ki smo jih s spiranjem vodovoda in povečanjem količine dezinfekcijskega sredstva 
uničili.  
Na vodovodnem sistemu Ozeljan smo se zaradi dveh neustreznih vzorcev (koliformne b.) v 
poletnem času, odločili za stalno dodajanje hipoklorita v omrežje.  Novo vodovodno omrežje 
Vitovlje od zajetja do vodohrana Dolenje uspešno deluje. Pod zajetjem smo dodali 
dezinfekcijo s hipokloritom.  
Fizikalno kemijska preskušanja pitne vode v vseh oskrbovalnih sistemih v našem upravljanju 
kažejo v splošnem primerne organoleptične lastnosti, saj obarvanost, neprijeten vonj in okus 
ter morebitno prisotnost vidnih delcev zaznavamo le občasno v hišnih vodovodnih omrežjih 
po pritožbi strank, pojav pa v večini primerov ne predstavlja zdravstvenega problema in ga je 
možno odpraviti z ustreznim vzdrževanjem hišnega vodovodnega omrežja. Občasno 
premajhne pretoke, ki bi lahko povzročili poslabšane organoleptične lastnosti vode 
zaznavamo lokalno tudi na javnem vodovodnem sistemu. V teh primerih izvajamo pogostejše 
spiranje javnega vodovodnega omrežja. Vse primere neskladnosti obravnavamo v skladu s 
Pravilnikom do odprave vzrokov neskladnosti, ki pa niso vedno določljivi. 
 
Izven okvira načrta pa se izvaja tudi nadzor pitne vode uporabnikov v primeru pritožb strank. 
Ob pričetku šolskega leta se izvaja kontrola vodovodnega omrežja v šolah. Po vzdrževalnih 
ter interventnih delih na vodovodnem sistemu se prav tako izvaja kontrola kvalitete pitne 
vode.  
Vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagajamo tudi trenutnim razmeram na sistemu in 
ugotovitvam državnega monitoringa pitne vode ter drugim informacijam, ki jih pridobimo od 
uporabnikov ali pooblaščenih ustanov. 
 
Iz rezultatov lahko razberemo, da je pomembna 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. 
 
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. 
 



   

  

 

Stran 21 

6.  PRILOGE  

PRILOGA 1: Rezultati preskusov vzorcev pitne vode notranjega nadzora za vse vodovodne sisteme na oskrbovalnih območij VIK NG -2017 

Vodovodni sistem > 5000 uporabnikov : 

  mikrobiološka preskušanja kemijska preskušanja 

Vodni vir Ime osk. 
območja 

Število rednih  
mikrobioloških 

Število 
Clostridium perf. 

Št.neskladnih 
vzorcev 
 

Število vzorcev Št.neskladnih vzorcev Občasne 
preiskave 

MRZLEK NOVA 

GORICA 
86 52 0 

 
71 0 

 
1 

HUBELJ  HUBELJ NG 33 24 0 18 0 1 
MRZLEK BRDA 31 21 0 11 0 0 

Vodovodni sistem < 5000 uporabnikov : 

KROMBERK KROMBERK 13 9 1 3 0 0 
OSEK - 

VITOVLJE 

OSEK - 

VITOVLJE 
16 8 1 6 0 1 

OZELJAN OZELJAN 7 5 2 3 0 0 
GRGAR GRGAR 17 10 0 4 0 0 
ČEPOVAN  ČEPOVAN 

TRNOVO 
18 12 0 8 0 0 

BATE BATE- 
BANJŠICE 

14 11 0 8 0 1 

Vodovodni sistem < 50 uporabnikov : 

GOLO BRDO GOLO BRDO 3 1 0 1 0 0 
SVETO SVETO 1 0 0 0 0 0 
DOL pri Č. DOL 7 6 0 3 0 0 
SV. GORA SV. GORA 3 1 0 1 0 0 
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