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1. PITNA VODA IZ NAŠIH PIP  



 
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. (v nadaljevanju VIK NG) izvaja gospodarsko javno 
službo oskrbe s pitno vodo na trinajstih vodovodnih  sistemih v petih občinah: Šempeter-
Vrtojba vodovod Mrzlek in Hubelj; Mestni občini Nova Gorica vodovodi Mrzlek, Hubelj, 
Kromberk, Grgar, Čepovan-Trnovo, Osek-Vitovlje, Ozeljan, Bate-Banjšice, Dol pri Čepovanu, 
Sveta Gora in Sveto; Miren-Kostanjevica vodovod Mrzlek in Hubelj; Renče-Vogrsko vodovod 
Mrzlek in Hubelj; Brda vodovod Mrzlek in v kraj Golo Brdo vodovod iz Italije. 
Poročilo o skladnosti pitne vode po vodovodnih sistemih v našem upravljanju je pripravljeno 
skladno z 34. člen Pravilnika o pitni vodi in je objavljeno na spletni strani www.vik-ng.si. 
Temeljna naloga upravljavca vodovoda je, da mora zagotavljati skladnost in zdravstveno 
ustreznost pitne vode. 
Ustreznost našega delovanja v smislu kontrole kvalitete pitne vode kontrolirajo inšpekcijske 
službe treh ministrstev. To so inšpekcija ministrstva za zdravje skladno s Pravilnikom o pitni 
vodi, inšpekcija za okolje in prostor skladno z Zakonom o vodah in inšpekcija za obrambo 
skladno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
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2. STROG NADZOR PITNE VODE 
 

Za zagotavljanje ustrezne pitne vode je potrebno izpolnjevati pogoje različnih zakonsko 
predpisanih dovoljenj in dokumentov. To so notranji nadzor (na osnovah HACCP dokumenta), 
državni monitoring (izvaja NIJZ) in tehnološka kontrola (VIK NG); Načrt delovanja vodovoda 
ob izrednih razmerah; zaščita vodovarstvenih območij za posamezni vodni vir; vodna 
dovoljenja za posamezni vodni vir; okoljevarstvena dovoljenja za obratovanje vodarn.  
 
2.1 Notranja kontrola kvalitete pitne vode na osnovah HACCP dokumenta, državni 

monitoring, tehnološka kontrola 
 
Kako izvajamo kontrolo pitne vode? 
 
Z notranjim nadzorom, ki je vzpostavljen na osnovah HACCP dokumenta (Hazard Analysis by 
Critical Contol Points), prepoznavamo mikrobiološke, kemična in fizikalna tveganja, ki lahko 

predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Sledi izvajanje potrebnih ukrepov, ter 
vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritične kontrolne točke) v oskrbi s pitno 
vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. 
Pravilnik o pitni vodi predpisuje, da ima upravljavec odgovorno osebo za zagotavljanje 
skladnosti z zahtevami tega Pravilnika. Notranji nadzor v primeru VIK NG 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 in sprejemanje klicev iz območij v našem upravljanju. 
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 skladno s predpisano zakonodajo.  
Podatki stanja sistema se beležijo v dnevnike, ki so mesečno dostavljeni SKK. Tako izpolnjeni 
HACCP dokument in vsi ostali zapisi so dostopni vsem potrebnim inšpekcijskim službam in 
podatki služijo za poročanja uporabnikom, ministrstvom, občinam. Podatki nam služijo 
predvsem 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. 
 
Katere parametre pitne vode nadzorujemo? 
 
Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode vedno upoštevamo po Pravilniku določene mikrobiološke 
in fizikalno kemijske parametre. Spremljamo tudi indikatorske parametre, ki pa nimajo 
določenih mejnih vrednosti na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje. Imajo le opozorilno 



vlogo. Če so njihove vrednosti povišane, preverimo vzroke in morebitno prisotnost drugih 
onesnaževal. Med indikatorske parametre 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. 
 
Kateri so pogosto kontrolirani mikrobiološki parametri?  
    
Mikrobiološka preskušanja pitne vode obsegajo v glavnem določanje Escherichie coli (ali 
E.coli), skupnih koliformnih bakterij, skupnega števila mikroorganizmov pri 22°C in skupnega 
števila 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 se poleg že omenjenih izvaja tudi 
preiskave na enterokoke, ki so poleg E.colii zanesljiv kazalec fekalnega onesnaženja. 
 
Kateri so pogosto kontrolirani fizikalno kemijski parametri? 
 
Fizikalno-kemijska preskušanja pitne vode obsegajo kontrolo temperatura in prostega klora na 
terenu, ter v laboratoriju barve vode, vidne nečistoče, vonj, okus, motnost, pH, 
elektroprevodnost, oksidativnost, amonij, nitrit. Pri vodovodnem sistemu Mrzlek poleg naštetih 
določamo tudi aluminij, ker se pri tehnologiji uporablja koagolant aluminijev sulfat.  
V obsegu občasnih fizikalno-kemijskih preiskav so vključeni poleg že omenjenih parametrov še 
skupna trdota, osnovni anioni in kationi, mikroelementi, pesticidi, aromatski ogljikovodiki in 
lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki.  
 
Monitoring pitne vode zagotavlja Ministrstvo za zdravje (NIJZ) 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. 
Uporabljamo tudi hitre teste za mikrobiološke parametre, katerih rezultat dobimo že v enem 
dnevu. Uporabljali smo jih predvsem pri vzorčenju zajetij, pri dezinfekcijah, preizkusih 
tehnologij, kontroli šolskega internega omrežja in pri uporabnikih. 
 
 
2.2 Načrt delovanja vodovoda ob izrednih razmerah  
 
Že v letu 2019 smo glede na zakonodajo ministrstva za okolje in prostor (MOP) po Uredbi o 
oskrbi s pitno vodo pripravili dokument Načrt delovanja vodovodov v izrednih razmerah.  V 
letu 2020 smo omenjeni Načrt še dopolnili z zahtevami Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (ministrstvo za obrambo-MORS) in to uspešno predstavili inšpekciji MORS 
in MOP. 
V pripravi je le zakonsko zahtevana kadrovska in materialna formacija CZ (VIK NG) in ureditev 
razporeditve članov štaba CZ, ter posredovanje dokumentov na občinske  in regijski CZ. 
 
 
2.3 Vodovarstvena območja (VVO)  
 
Z vodovarstvenimi območji in vodovarstvenimi režimi na teh območjih varujemo pitno vodo, ki 
se uporablja za javno oskrbo prebivalstva. Zaradi različne stopnje varovanja se v 
vodovarstvenem območju poleg območja zajetja lahko oblikujejo notranja območja in sicer 



najožje vodovarstveno območje z najstrožjim vodovarstvenim režimom, ožje vodovarstveno 
območje s strožjim vodovarstvenim režimom in širše vodovarstveno območje z milejšim 
vodovarstvenim režimom. 
Že od leta 1984 imamo sprejete občinske odloke o zaščiti nekaterih vodnih virov in sicer za 
vodne vire Mrzlek, Čepovan, Vitovlje, Dol pri Čepovanu, Lokatonci in Osek. Pripravljene in 
posredovane na ministrstvo za okolje in prostor (MOP) so tudi vse strokovne podlage za zaščito 
vodnih virov celotne Trnovsko Banjške planote. Že od leta 2006 čakamo s strani državnih 
organov na sprejetje Uredbe o zaščiti teh virov.  
Atlas voda je spletni pregledovalnik na državnem računalniškem oblaku. Vsebuje grafični prikaz 
vsebine vodnega katastra in vodnih pravic. Metapodatkovni opisi podatkov Direkcije za vode 
so na voljo na slovenskem metapodatkovnem sistemu INSPIRE. 
 
 
2.4 Vodna dovoljenja (VD) 
 
Za rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, vodno 
dovoljenje pridobita občina ali država (osnova Uredba o oskrbi s pitno vodo). Podlaga je Zakon 
o vodah, ki določa pravila za sprejetje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo ali 
oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba. 
V letu 2020 smo pridobili podaljšanje VD za vodovod Bate, vodovod Dol pri Čepovanu in za 
vodovod Čepovan. 
 
2.5 Okoljevarstvena dovoljenja (OVD) 
 
Za obratovanje naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo, ali 
neposredno v površinske vode ali posredno v podzemne vode, mora upravljavec naprave 
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (Zakona o varstvu okolja - Uredba o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo). Upravljavec naprave mora 
zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s programom, ki je podrobneje 
določen v okoljevarstvenem dovoljenju. To izvajamo 4 krat letno na vodarni Mrzlek. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. OSKRBOVALNA OBMOČJA  z več kot 5000 uporabniki   
             

 
MRZLEK 

Vodovodni sistem Mrzlek oskrbuje območje z 29815 uporabniki v mestni občini Nova Gorica, 
občini Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko. Oskrbuje tudi vodovodni 
sistem Brda z 5620 uporabniki, ter uporabnike v Italiji v Stari Gorici (cca 10.000 uporabnikov).  
Od leta 1984 je sprejet občinski odlok o zaščiti vodnega vira Mrzlek, ki še vedno velja. Pomembi 

del odloka je urediti zbiranje in čiščenje komunalne odpadne vode na Trnovsko Banjški planoti, 

kar še vedno predstavlja problem, saj je vodozbirno območje Mrzleka skoraj celotna Trnovsko 

Banjška planota, ki nima še urejene kanalizacije. Druga važna postavka iz Odloka 1984 je 

urejanje regionalne ceste v najožjem pasu zajetja, kar tudi še ni izvedeno. Cestišče mora biti 

na celotni dolžini zavarovano pred izlitjem in pronicanjem nevarnih tekočin proti zajetju po I. 

stopnji zaščite. Direkcija za ceste se je do sedaj  na naše dopise odzvala z odgovorom, da se 

sanacija uvrsti v plan (cca 40 let).  

 Črpališče   

  

1. stanje  pred zajezitvijo Soče       2. stanje po zajezitvi Soče 

Iz slike 1. je razvidna postavitev vodnjaka (leta 1935) na obrežju reke Soče. V vodnjaku so 4 

črpalke, ki izvirno vodo Mrzlek (podzemna voda Trnovsko Banjške planote) črpajo v vodarno. 

Leta 1984 pa se je z zajezitvijo, nivo reke Soče dvignil do platoja črpališča, kot je razvidno iz 

slika 2.  

Območje črpališča kot I. najožji varnostni pas je v celoti ograjeno. 

 Vodarna Mrzlek  

V vodarni je ustrezna tehnologija obdelave surove vode, katere sestavni deli tehnologije so: 
primarni usedalnik, ozonacija, koagulacija, peščena filtracija, dezinfekcija z UV žarki.  
Na liniji pitne vode smo v letu 2020 obnovili klorinacijo, pričeli smo s postopnim dodajanjem 

in zamenjavo zgornje plasti kremenčevega peska na hitrih peščenih filtrih in vsa potrebna 

redna vzdrževalna dela.  



Skladno z določili Zakona o varstvu okolja smo za obratovanje naprave vodarne Mrzlek v letu 

2012 pridobili okoljevarstveno dovoljenje (OVD). V liniji tehnološke vode, kar spada med 

industrijske odpadne vode pa smo v letu 2020 vložili vlogo za spremembo OVD, zaradi 

povečane količine pralnih voda pranja peščenih filtrov. Večanje števila pranj je posledica 

tehnološke izboljšave s ciljem pridobiti stabilnejšo kakovostno pitno vodo v omrežju vodovoda. 

Agencija za okolje je našo vlogo posredovala Direkciji RS za vode. Čeprav je inšpekcija MOP 

vezana na odgovor Direkcije za vod, smo v tem času sami ukrepali tako, da smo zmanjšali 

število pranj na optimalno delovanje filtracije in na filtre postopno dodajamo in menjamo 

zgornji sloj kremenčevega peska. Rezultat je izboljšanje kvalitete odpadne vode. Pripravljamo 

tudi dokumentacijo obnove vodarne Mrzlek zaradi zagotavljanja ustrezne pitne vode in  

ustrezne tehnološke odpadne vode. Na zahtevo inšpekcije za MOP bo potrebno v obdobju 6 

let problematiko odpadnih tehnoloških voda Mrzlek rešiti z ustrezno tehnologijo obdelave. 

 Vodovodni sistem Mrzlek v mestni občini Nova Gorica, občini Šempeter-Vrtojba, Miren-

Kostanjevica in Renče-Vogrsko  

Na vodarni Mrzlek tik pred vstopom pitne vode v omrežje dodajamo klor zaradi stabilnosti 

dolgega 458 km omrežja. Po potrebi se tudi na omrežju samem avtomatsko uravnava doziranje 

klora s pomočjo izmerjene vrednosti, na željeno vrednost v omrežju (od 0,2 do 0,1 mg prostega 

klora/l). 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 (dodatna klorinacija) 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, Stara Gora in Miren Grad, 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 o pitni vodi 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; ter poročanje in povezavo 
z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in higieno (NLZOH), ki izvaja državni monitoring 
pri uporabnikih. 

 Vodovodni sistem Mrzlek v občini Brda 

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 obratovanja, ki je sestavni del 
HACCP dokumenta Mrzlek-Brda. 

 



občine MONG Brda Šempeter 
Vrtojba 

Miren 
Kostanjevica 

Renče 
Vogersko 

Vodarna  

Dolžina 

omrežja 
(km) 

178 147 70 36 27 458 

Število 

uporabnikov  
18840 5620 6019 3252 1704 35435 

Število 

vzorcev 
HACCP 

47 31 13 10 0 11 

 

 Rezultati kvalitete pitne vode vodovodnega sistema Mrzlek  

 

Kontrola  Število 
vzorcev 

Neustrezni 
vzorci 

Mikrobiološki 
parametri  

Fizikalno 
kemijski 

parametri 

Notranja 

kontrola HACCP 
112 2 110 73 

Državni 
monitoring 

19 0 19 19 

Dezinfekcija 
novega omrežja 

12 / 12 / 

Tehnološka 
kontrola 

18 / 18 / 

Skupno število 
vzorcev 

161 0 159 92 

 

Iz rezultatov je razvidno, da sta bila v okviru notranje kontrole 2 neustrezna vzorca. Prvi je bil 

odvzet v jašku pred vhodom v objekt (<4 clostridium) in je bil zaradi suma nepravilnosti pri 

vzorčenju drugi dan ponovno vzorčen, ter je bil zdravstveno ustrezen. Drugi je bil odvzet v 

občini Brda na konici vodovodnega sistema (<4 koliformne b.) brez prisotnega prostega klora 

v omrežju, zato je vzorčevalec še isti dan dodal potrebno količino v najbližji vodohran. 

V okviru državnega monitoringa so bili vsi vzorci ustrezni.  

Sami tudi izvajamo ustrezno dezinfekcijo novo grajenih vodovodov (12), kar nam zagotavlja 

nadaljnjo uspešno kontrolo kvalitete pitne vode. Ob tem pa so bili izvedeni še kontrolni hitri 

mikrobiološki testi pitne vode pri uporabnikih in na sistemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUBELJ   
 

Vodovodni sistem Hubelj upravljata na območju občine Ajdovščina : Komunalno stanovanjska 

družba Ajdovščina in na območju občine Nova Gorica, Renče Vogrsko, Šempeter Vrtojba in 

Miren Kostanjevica : VIK NG. Del sistema v našem upravljanju oskrbuje območje z 8467 

uporabniki.  

V vodarni na zajetju Hubelj se za čiščenje surove vode uporabljena ultra filtracija (2011), zato 
je pitna voda po sistemu zelo stabilna, kar pomeni, da je poraba klora po sistemu nižja. 
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, črpališče Livišče, mejni jašek Zalošče in vodohran 
Preserje skladno z zahtevami HACCP dokumenta vodovoda Hubelj. 
V kontrolnem mejnem jašku v Zaloščah, vodohranu Preserje in črpališču Livišče je nameščena 
dodatno klorinacija z analizatorjem klora povezano v SCADA sistem kontrole.  
        

 
občine MONG Renče 

Vogrsko 

Šempeter 

Vrtojba 

Miren 

Kostanjevica 

Skupno  

Dolžina 

omrežja (km) 
97 52 3 0,4 152,4 

Število 

uporabnikov  
5667 2630 151 19 8467 

Število vzorcev 
HACCP 

25 11 0 0 36 

 
 Rezultati kvalitete pitne vode vodovodnega sistema Hubelj 

 
Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 

Mikrobiološki 

parametri  

Fizikalno 

kemijski 

parametri 

Notranja 

kontrola HACCP 
35 0 35 18 

Državni 

monitoring 
7 0 7 7 

Dezinfekcija 
novega omrežja 

9 / 9 / 

Skupno število 

vzorcev 
52 0 51 25 

 

Vsi vzorci notranje kontrole so zdravstveno ustrezni. Kar nam spet dokazuje uspešno 

tehnologijo ultrafiltracije na samem zajetju Hubelj in posledično bolj stabilno pitno vodo v 

vodovodnem sistemu Hubelj.  

V okviru državnega monitoringa so bili vsi vzorci ustrezni.  

Sami smo izvedli tudi 9 učinkovitih dezinfekcij novo grajenih vodovodov. 

 



4. OSKRBOVALNA OBMOČJA  z manj kot 5000 uporabniki  
 

KROMBERK 
 
Vodovod Kromberk oskrbuje območje s 902 uporabniki. Sistem se oskrbuje iz dveh najstarejših 
zajetij. Prvo zajetje Jerebica urejeno 1756 leta (slika), 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 avtomatsko 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. 

 zajetje Jerebica 

 

Vodovod  Dolžina omrežja Število uporabnikov Število vzorcev HACCP 

Kromberk  19 902 15 

 

 Rezultati kvalitete pitne vode vodovodnega sistema Kromberk 

 
Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 

Mikrobiološki 

parametri  

Fizikalno 

kemijski 
parametri 

Notranja 

kontrola HACCP 
15 0 14 4 

Državni 

monitoring 
4 0 4 4 

Tehnološka 
kontrola 

3 / 3 / 

Skupno število 
vzorcev 

22 0 21 8 



Iz rezultatov je razvidno, da so vsi vzorci notranje kontrole vodovoda Kromberk zdravstveno 

ustrezni. Prav tako tudi v okviru državnega monitoringa so bili vsi vzorci ustrezni. 

Opravili smo še 3 kontrolne hitre mikrobiološke teste pitne vode pri uporabnikih in na sistemu. 

 
 
OSEK-VITOVLJE 
 
Vodovod Osek-Vitovlje  oskrbuje območje z 2040 uporabniki. Sistem se napaja iz vodnih virov 
Osek in Vitovlje. Vodni vir Osek je bister, vendar mikrobiološko onesnažen, zato se dezinficira 
z natrijevim hipokloritom v prvem zbirnem vodohranu Osek I. Del Oseškega sistema se združi 
z vodovodnim sistemom Vitovlje. Vodni vir Vitovlje nima fekalnega onesnaženja, zaznamo le 
prisotnost indikatorskih parametrov kot so koliformne bakterije. Postavljena je bila začasna 
dezinfekcija pod zajetjem Vitovlje. Dodatno se tudi kontrolira in avtomatsko ureja potreben 
dodatek klora v vodohranu Dolenje. V poletnem času v primeru suše se to območje po potrebi 
dodatno oskrbuje iz vodovodnega sistema Hubelj. Dezinfekcijo in pretoke spremljamo 
neprekinjeno preko računalniške povezave z objekti vodohran Dolenje, Osek I in Osek II. 
Redno terensko kontroliramo meritve klora v vodohranov Osek I, II in Dolenje. Podatke se 
vpisuje v dnevnike obratovanja HACCP dokumenta tega sistema. 
Sanacija zajetja Vitovlje s postavitvijo tehnologije obdelave vode, dezinfekcije in obnova 
starega vodovodnega omrežja je še vedno v teku. 

 
Vodovod  Dolžina omrežja Število uporabnikov Število vzorcev HACCP 

Osek Vitovlje 30 2040 21 

 
 Rezultati kvalitete pitne vode vodovodnega sistema Osek Vitovlje 

 
Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 
Mikrobiološki 
parametri  

Fizikalno 
kemijski 

parametri 

Notranja 
kontrola HACCP 

21 2 20 6 

Državni 
monitoring 

4 0 4 4 

Tehnološka 

kontrola 
7 / 7 / 

Skupno število 

vzorcev 
32 2 31 10 

 
V okviru notranje kontrole na konicah sistema sta bila dva vzorca neustrezna zaradi prisotnih 
koliformnih bakterij (<4). Ob povečanju količine klora v omrežje smo ponovno vzorčili in 
potrdili ustreznost pitne vode. 
Državni monitoring je potrdil ustreznost vseh preiskanih vzorcev. 
S hitrimi testi (7) smo izvedli kontrolo pri uporabnikih in na samem vodovodnem sistemu Osek 
Vitovlje. 

 
 
 



GRGAR 
 
Vodovod Grgar oskrbuje območje s 783 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 črpališče Bate. Terenski 
delavec izvaja tudi redno dnevno kontrolo vodohrana Grgar in tedensko vodohranov Bate in 
Lohke. Podatki se beležijo v dnevnike obratovanja 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 
tehnologije obdelave vode zelo izboljšalo. Merjeni parametri pitne vode so stabilnejši in poraba 
klora po sistemu se manjša. 

 
Vodovod  Dolžina omrežja Število uporabnikov Število vzorcev HACCP 

Grgar  18 783 13 

 
 Rezultati kvalitete pitne vode vodovodnega sistema Grgar 

 
Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 
Mikrobiološki 
parametri  

Fizikalno 
kemijski 

parametri 

Notranja 

kontrola HACCP 
13 1 12 6 

Državni 

monitoring 
4 0 4 4 

Tehnološka 

kontrola 
/ / / / 

Skupno število 
vzorcev 

17 1 16 10 

 
Notranja kontrola je pokazala neustrezen vzorec pitne vode (>300 skupno število bakterij pri 
350C) na javni špini, ki nima porabe pitne vode.  
V državnem monitoringu so bili vsi vzorci ustrezni. 

 
 
ČEPOVAN-TRNOVO 
 
Vodovod Čepovan-Trnovo, oskrbuje območje s 826 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 in dolgega vodovodnega omrežja (50 km). Vodovod 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 Sedovca. 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 in vodohran, Puštale, Lokve, Trnovo, 
Rijavci, in Lokovec. Omenjene objekte tudi dvakrat tedensko fizično kontrolira terenski delavec 
in podatke vpisuje v dnevnike obratovanja HACCP dokumenta za ta sistem. 

Vodovod  Dolžina omrežja Število uporabnikov Število vzorcev HACCP 

Čepovan Trnovo 50 826 16 

 
 Rezultati kvalitete pitne vode vodovodnega sistema Čepovan Trnovo 

 
 
Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 
Mikrobiološki 
parametri  

Fizikalno 
kemijski 

parametri 

Notranja 

kontrola HACCP 
16 0 15 7 

Državni 

monitoring 
4 0 4 4 

Tehnološka 

kontrola 
/ / / / 

Skupno število 

vzorcev 
20 0 19 11 

 
Vsi vzorci notranje kontrole kot tudi državni monitoring so potrdili zdravstveno ustreznost pitne 
vode tega vodovodnega sistema. 

 
OZELJAN 
 
Vodovod Ozeljan oskrbuje območje s 593 uporabniki. Vodovod se napaja iz vodnega vira Vrba 
nad Ozeljanom. Vodni vir je fekalno onesnažen zaradi malega površinskega vpliva. V novem 
vodohranu je UV dezinfekcija in dodajanje natrijevega hipoklorita v omrežje.  
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. 

Vodovod  Dolžina omrežja Število uporabnikov Število vzorcev HACCP 

Ozeljan  10 593 5 

 

 
 Rezultati kvalitete pitne vode vodovodnega sistema Ozeljan 



 

Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 

Mikrobiološki 

parametri  

Fizikalno 

kemijski 
parametri 

Notranja 

kontrola HACCP 
5 0 5 0 

Državni 
monitoring 

4 0 4 4 

Tehnološka 
kontrola 

5 / 5 / 

Skupno število 
vzorcev 

14 0 14 4 

 

Pri vseh vzorcih notranje kontrole in državnega monitoringa je bila potrjena zdravstvena 
ustreznost pitne vode tega vodovodnega sistema. Opravili smo tudi 5 kontrolnih hitrih 
mikrobioloških testov pitne vode pri uporabniku in na vodovodnem sistemu. 

BATE - BANJŠICE 

Vodovodni sistem Bate – Banjšice oskrbuje kraje Bate, Dragovico in Banjšice s 420 uporabniki. 
Vodarna Bate se napaja iz kraških zajetij Rijavci in Podčelo. V vodohranu je postavljena filtracija 
s tlačnimi filtri, 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. 

 
Vodovod  Dolžina omrežja Število uporabnikov Število vzorcev HACCP 

Bate Banjšice 20 420 11 

 
 Rezultati kvalitete pitne vode vodovodnega sistema Bate Banjšice 

 
Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 

Mikrobiološki 

parametri  

Fizikalno 

kemijski 

parametri 

Notranja 

kontrola HACCP 
11 0 10 5 

Državni 
monitoring 

2 0 2 2 

Tehnološka 

kontrola 
/ / / / 

Skupno število 
vzorcev 

13 0 12 7 

Pri vseh vzorcih notranje kontrole in državnega monitoringa je bila potrjena zdravstvena 
ustreznost pitne vode tega vodovodnega sistema. 



DOL pri ČEPOVANU 
 
Vodovod Čepovan Dol oskrbuje 73 uporabnikov. Vodo črpamo iz vrtine dolomitnega 
vodonosnika in 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 zdravstveno 
ustreznih analiznih izvidov po vodovodnem omrežju, 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. 

 
Vodovod  Dolžina omrežja Število uporabnikov Število vzorcev HACCP 

Dol pri Čepovanu 3,4 73 6 

 
 Rezultati kvalitete pitne vode vodovodnega sistema Dol pri Čepovanu 

 
Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 
Mikrobiološki 
parametri  

Fizikalno 
kemijski 

parametri 

Notranja 

kontrola HACCP 
6 0 6 1 

Državni 
monitoring 

2 1 2 2 

Tehnološka 

kontrola 
3 / 3 / 

Skupno število 
vzorcev 

11 1 11 3 

 
V okviru notranje kontrole vodovoda so bili vsi vzorci ustrezni. 
Pri državnem monitoringu pa je bil en vzorec odvzet na hidrantu in je imel povišano motnost. 
Ko smo sami ponovili vzorčenje je bila motnost ustrezna. Opravili smo tudi 3 hitre 
mikrobiološke teste na sistemu v okviru kontrole sistema.  

  
 
GOLO BRDO 
 
Vodovod Golo Brdo oskrbuje zaselek Breg in vas Golo Brdo s 55 uporabniki. Voda prihaja iz 
Italije, kjer je urejena ustrezna obdelava z dezinfekcijo s klordioksidom. Na vstopu v našo 
državo je postavljen kontrolni jašek. Kontrolo kvalitete vode izvajamo mesečno.  
Na tem sistemu smo v letu 2020 postavili tudi dodajanje ogljikovega dioksida v pitno vodo, da 
smo z regulacijo karbonatnega ravnotežja znižali trdoto vode in s tem povečali njeno stabilnost 
v omrežju.  
 

 
Vodovod  Dolžina omrežja Število uporabnikov Število vzorcev HACCP 

Golo Brdo 3 55 5 

 



 Rezultati kvalitete pitne vode vodovodnega sistema Golo Brdo 

 
Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 

Mikrobiološki 

parametri  

Fizikalno 

kemijski 
parametri 

Notranja 
kontrola HACCP 

5 0 4 2 

Državni 

monitoring 
2 0 2 2 

Tehnološka 
kontrola 

/ / / / 

Skupno število 

vzorcev 
7 0 6 4 

 
Vsi vzorci notranje kontrole in državnega monitoringa so bili zdravstveno ustrezni. 

 
 
LOKATONCI - SVETA GORA 
 
Vodovodni sistem Lokatonci - Sveta Gora oskrbuje objekte na Sveti Gori (9 uporabnikov, 
objekti javne rabe). Voda se črpa iz kraškega zajetja Lokatonci na Sveto Goro in v vodarni 
prečiščuje preko tlačnih peščenih filtrov. Uporablja se UV dezinfekcija in dodaja se tudi klor na 
vstopu v omrežje. Terenska kontrola se izvaja en krat na teden in podatke se vpisuje v dnevnik 
vodarne.  
Sistem oskrbuje javne objekte in je bil vključen v notranjo kontrolo po HACCP dokumentu za 
vodovod Sveta Gora. 
 
Vodovod  Dolžina omrežja Število uporabnikov Število vzorcev HACCP 

Sveta Gora 2,2 9 4 

 
 Rezultati kvalitete pitne vode vodovodnega sistema Lokatonci - Sveta Gora 

 
Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 
Mikrobiološki 
parametri  

Fizikalno 
kemijski 

parametri 

Notranja 

kontrola HACCP 
4 0 4 2 

Državni 
monitoring 

2 0 2 2 

Tehnološka 

kontrola 
2 / 2 / 

Skupno število 
vzorcev 

8 0 8 4 

 
Vsi vzorci notranje kontrole, državnega monitoringa in tehnološke kontrole so bili zdravstveno 
ustrezni. 
 

 



5. OSKRBOVALNA OBMOČJA  z manj kot 50 uporabniki  
 
SVETO - HUMARJE 
 
Vodovod Sveto – Humarje oskrbuje naselje Sveto 33 uporabniki. 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 enkrat tedensko terenska kontrolo vodarne z zapisom parametrov v dnevnik 
obratovanja. 
Sistem ima manj kot 50 uporabnikov in zelo nizko porabo pitne vode (do max.3m3/dan). 
 
Vodovod  Dolžina omrežja Število uporabnikov Število vzorcev HACCP 

Sveto Humarje 1 33 2 

 
 Rezultati kvalitete pitne vode vodovodnega sistema Sveto 

 

Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 

Mikrobiološki 

parametri  

Fizikalno 

kemijski 

parametri 

Notranja 

kontrola HACCP 
2 0 1 2 

Državni 

monitoring 
/ / / / 

Tehnološka 
kontrola 

/ / / / 

Skupno število 
vzorcev 

2 0 1 2 

 
 

Na tem sistemu izvajamo le notranjo kontrolo in so bili vzorci vsi ustrezni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ZAKLJUČEK 
 

Pitna voda na oskrbovanih območjih, ki so v upravljanju Vodovodov in kanalizacije Nova Gorica 
d.d. je bila v letu 2020 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 
2020 kažejo, da je njeno uživanje varno in da iz naših pip priteče zdrava, dobra in naravna 
pitna voda.  
Na vseh vodovodnih sistemih je bilo v letu 2020 opravljenih 307 mikrobioloških preskušanj in 
182 fizikalno kemijskih preskusov, kar predstavlja nadzor skladnosti in zdravstvene ustreznosti 
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 2020 na območjih 
oskrbe, ki so v našem upravljanju, odvzeto 246 vzorcev pitne vode za redna in občasna 
mikrobiološka preskušanja. 5 vzorcev je bilo neustreznih zaradi prisotnih indikatorskih 
koliformnih bakterij in skupnega števila mikroorganizmov pri 370C. Noben vzorec ni pokazal 
fekalnega onesnaženja. S spiranjem vodovoda ali s povečanjem količine dezinfekcijskega 
sredstva smo lahko vedno ustrezno odpravili mikrobiološko odstopanje. 
Na redne fizikalno-kemijske preskuse je bilo odvzetih 121 vzorcev. Na občasne preiskave pa 
10 vzorcev in vsi so bili zdravstveno ustrezni. Še vedno pa se pojavlja nihanje temperature v 
različnih letnih časih predvsem pri porabnikih na konicah vodovodnih sistemov in pri manjši 
porabi, pretočnosti.  
 
Državni monitoring v letu 2020 je vključeval odvzem 61 vzorcev pitne vode za redna in občasna 
mikrobiološka preskušanja. Pri vseh vzorcih je bil opravljen tudi preskus na prisotnost 
Clostridium p. Vsi vzorci so bili mikrobiološko ustrezni. Na redne fizikalno-kemijske preskuse je 
bilo odvzetih 61 vzorcev. En vzorec je bil neustrezen zaradi povišane motnosti, kar je bilo 
posledica nepravilnega vzorčenja na hidrantu. Na občasne preiskave pa je bilo odvzetih 12 
vzorcev in so bili zdravstveno ustrezni. 
 
Fizikalno kemijska preskušanja pitne vode v vseh oskrbovalnih sistemih v našem upravljanju 
kažejo primerne organoleptične lastnosti, saj obarvanost, neprijeten vonj in okus ter morebitno 
prisotnost vidnih delcev zaznavamo le občasno v hišnih vodovodnih omrežjih, kar pa v večini 
primerov ne predstavlja zdravstvenega problema. To odpravimo z ustreznim vzdrževanjem 
hišnega vodovodnega omrežja. Občasno premajhne pretoke, ki bi lahko povzročili poslabšane 
organoleptične lastnosti vode zaznavamo lokalno tudi na javnem vodovodnem sistemu, 
predvsem kjer je vodovod dimenzioniran tudi za hidrantno omrežje. V teh primerih si 
pomagamo s spiranjem omrežja. Vse primere neskladnosti obravnavamo v skladu s 
Pravilnikom do odprave vzrokov neskladnosti, ki pa niso vedno določljivi. 
 
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. Tako  smo v vsakem  trenutku seznanjeni s stanjem vodovodnega sistema in 
lahko v primeru odstopanj ukrepamo. 
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 ter kontrola kvalitete 
po vzdrževalnih ter interventnih delih na vodovodnem sistemu. Za tehnološko kontrolo 
vodovodnega sistema in hitrejše ukrepanje pa se poslužujemo hitrih mikrobioloških testov, ki 
jih sami izvajamo, tako za potrebe pitne vode kot tudi delovanje čistilnih naprav.  

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


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. 
Povezava kontrolnih točk po vodovodnem sistemu je zelo pomembna, 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. 
Poleg vzorčenj in kontrol kvalitete pitne in odpadne vode po sistemih izvajamo tudi kontrolo 
po Načrtu delovanja vodovoda ob izrednih razmerah, kontrolo na vodovarstvenih območij za 
posamezni vodni vir, kontrolo nad veljavnimi vodnimi dovoljenji za posamezni vodni vir in 
vzorčenja skladna z okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje vodarne Mrzlek. 
 
Možne nevarnosti in nevarne dogodke moramo pravočasno prepoznati. Na nekatere ne 
moremo vplivati, mnoge od njih pa lahko z ustreznim številom vzdrževalcev, ustreznim 
načrtovanjem in rednim vzdrževanjem omrežja, objektov in naprav v vodovodnem sistemu 
preprečimo. 
 

 

 



 

PRILOGE : Notranja kontrola + tehnološka kontrola za leto 2020 

 

HACCAP mikrobiološka preskušanja kemijska preskušanja 

Vodni vir Število rednih  mikro. Število 
neskladni vzorci 
 

Dezinfekcija novega 
omrežja 

Hitri testi  Število vzorcev Število 
neskladni 
vzorci 

Občasne 
preiskave 

MRZLEK  112 2 12 18 71 0 2 

HUBELJ 36 0 9 0 17 0 1 

 

HACCAP mikrobiološka preskušanja kemijska preskušanja 

Vodni vir Število rednih  mikro. Število 
neskladni vzorci 
 

Hitri testi  Število vzorcev Število 
Neskladni vzorci 

Občasne preiskave 

KROMBERK 15 0 3 3 0 1 

OSEK – VITOVLJE 21 2 7 5 0 1 

OZELJAN 5 0 5 5 0 0 

GRGAR 13 1 0 5 0 1 

ČEPOVAN 16 0 0 6 0 1 

BATE 11 0 0 4 0 1 

GOLO BRDO 5 0 0 1 0 1 

DOL pri Č. 6 0 3 1 0 0 

LOKATONCI - SV. GORA 4 0 2 2 0 0 

SVETO 2 0 0 1 0 1 

SKUPNO 246 5 38 121 0 10 

 



 

 

 

PRILOGA : Državni monitoring pitnih voda za leto 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring Število vzorcev Neskladni vzorci Mikrobiološka preskušanja Kemijska preskušanja 

Vodni vir število % Redne  preiskave Redne  preiskave 

MRZLEK 19 0 0 19 19 

MRZLEK - BRDA 7 0 0 7 7 

HUBELJ 7 0 0 7 7 

KROMBERK 4 0 0 4 4 

OSEK-VITOVLJE 4 0 0 4 4 

ČEPOVAN - TRNOVO 4 0 0 4 4 

OZELJAN 4 0 0 4 4 

GRGAR 4 0 0 4 4 

BATE-BANJŠICE 2 0 0 2 2 

DOL pri ČEPOVANU 2 1 50 2 2 

SVETA GORA 2 0 0 2 2 

GOLO BRDO 2 0 0 2 2 


