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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 kraju Golo Brdo vodovod iz 
Italije. 
Temeljna naloga upravljavca vodovoda je, da mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne 
vode skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.list RS, 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15) – v 
nadaljevanju Pravilnik) 
Pri zagotavljanju skladnosti pitne vode v smislu kontrole parametrov pitne vode sodelujemo z nacionalnim 
laboratorijem za zdravje okolje in hrano (NLZOH). Izvajamo notranjo kontrolo na terenu samem kot tudi v  
internem laboratoriju. Pri raziskovanju mikrobiološke problematike sodelujemo z inštitutom Microbium.  
Ustreznost našega delovanja v smislu kontrole kakovosti 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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 Notranja kontrola kakovosti pitne vode na osnovah HACCP dokumenta 

 
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. 
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 v okviru notranje kontrole 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.coli 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.  
 

 Državni monitoring 
 

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 
hišnem vodovodnem omrežju. Pri monitoringu so analizirani parametri skladni s Pravilnikom. 
 

 Tehnološka kontrola 
 

Za tehnološko kontrolo vodovodnih sistemov uporabljamo 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. Poslužujemo se tudi drugih 
laboratorijev iz VOKA Ljubljana in Microbium d.o.o. 



Poleg po Pravilniku o pitni vodi predpisanih mikrobioloških in fizikalno kemijskih parametrih, kontroliramo 
pitno vodo tudi glede na njeno trdoto. Podajamo jo v nemških stopinjah. 
 
Trdota pitne vode po vodovodnih sistemih v našem upravljanju: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VODNI VIR TRDOTA  Vrednost v 0dH 

   

MRZLEK mehka 7,5 

   

HUBELJ mehka 7,3 

   

BRDA mehka 7,0 

   

KROMBERK mehka 7,9 

   

ČEPOVAN Srednje trda 11,3 

   

GRGAR Srednje trda 11,4 

   

OSEK mehka 7,7 

   

VITOVLJE mehka 7,3 

   

OZELJAN mehka 7,7 

   

BATE Srednje trda 11,3 

   

SVETO-HUMARJE trda 14,1 

   

SVETA GORA trda 12,8 

   

GOLO BRDO trda 12,7 

   

ČEPOVAN DOL trda 12,3 



2. OSKRBOVALNA OBMOČJA  z več kot 5000 uporabniki   
             

MRZLEK 

 
Rezultati kakovosti pitne vode vodovodnega sistema Mrzlek nakazujejo stanje kakovosti pitne vode na 

vodarni Mrzlek, v vodovodnih sistemih Mrzlek v mestni občini Nova Gorica, občini Šempeter-Vrtojba, Miren-

Kostanjevica in Renče-Vogrsko in vodovodnem sistemu Mrzlek v občini Brda. 
 

Kontrola  Število 
vzorcev 

Neustrezni 
vzorci 

Mikrobiološki 
parametri  

Fizikalno 
kemijski 

parametri 

Notranja kontrola 

HACCP 
112 0 112 73 

Državni 
monitoring 

26 0 26 26 

Dezinfekcija 

novega omrežja 
6 / 6 / 

Tehnološka 

kontrola 
70 / 34 42 

Skupno število 
vzorcev 

207 0 178 141 

 

V okviru notranje kontrole je iz rezultatov razvidno, da so bili vsi vzorci pitne vode vodovodnega sistema 

zdravstveno ustrezni. Vzorčili smo tudi samo zajetje Mrzlek na občasne mikrobiološke parametre. Rezultati 

teh parametrov nam nakazujejo veliko mikrobiološko obremenitev zajetja. 

V okviru državnega monitoringa pitne vode so bili vsi vzorci ustrezni.  

V tehnološki kontroli vodovodnih sistemov izvajamo tudi sami (SKK) ustrezno dezinfekcijo novo grajenih 

vodovodov (6), kar nam zagotavlja nadaljnjo uspešno zagotavljanje kakovosti pitne vode. Ob tem pa so bili 

izvedeni še 4 hitri mikrobiološki testi pitne vode pri uporabnikih in na sistemu. V poletnem času smo 

analizirali vsebnost kalcija in magnezija v vodnem viru Mrzlek v primerjavi s Sočo. S tem ugotavljamo ali 

ima Soča vpliv na vodni vir Mrzlek. V letošnjem letu ni bilo vpliva. 

V sodelovanju z VOKA Ljubljana smo izvedli tromesečno vzorčenje vodnega vira Mrzlek v črpališču in v 

bruhalniku Mrzlek na drugi strani Soče, ter Soče ob črpališču. Kvalitativno so določili hlapne in 

srednjehlapne organske spojine v vodah s pasivnim vzorčevalnikom na GC MS. Edini skupni spojini v vseh 

treh vzorcih sta bili kofein in holesterol, ki nam nakazujta vpliv urbanih odpadnih voda. V vzorcu Soče je 

bilo identificiranih 52 spojin. V vzorcu Mrzleka v vodnjaku je bilo identificiranih 12 spojin, v bruhalniku 19 

spojin. 4 spojine, ki so bile identificirane v vodnjaku Mrzlek, pa so bile identificirane tud v bruhalniku 

Mrzlek.   

V okviru tehnološke kontrole in notranje kontrole v vodovodnem sistemu Brda smo v letošnjem letu 

posvetili največ pozornosti okusu vode iz raztežilnika Dolnje Cerovo. Odvzeto je bilo 70 vzorcev. 34 na 

mikrobiološke in 42 na fizikalno kemijske v ožjem in razširjenem naboru parametrov. Dokumentacija tega 

dogodka je posebej obravnavana in argumentirana. Ni pa še zaključena.  

V maju se je pri uporabnikih v Dolnjem Cerovem pojavil čuden okus vode. Ukrepali smo tako, da smo 
vzorčili na mikrobilogijo in takoj omrežje spirali. Izvor okusa je bil v raztežilniku, ki je v uporabi že 62 let. 
Skladno z zakonodajo, navodili NIJZ in zapisniku inšpekcije smo raztežilnik dali iz obratovanja, tako da smo 
ga zamenjali z redukcijskim ventilom na sami cevi. Nadaljevali smo z ugotavljanjem neskladnosti in sanacijo 
raztežilnika, ki ni še zaključena. 

 



 

HUBELJ 

Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 

Mikrobiološki 

parametri  

Fizikalno 

kemijski 
parametri 

Notranja 

kontrola HACCP 
30 0 30 13 

Državni 

monitoring 
7 0 7 7 

Dezinfekcija 
novega 

omrežja 

5 / 5 / 

Tehnološka 

kontrola 
2 / 2 / 

Skupno število 

vzorcev 
44 0 44 20 

 

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. 

Opažamo le padec klora po sistemu po večjem deževju na vodozbirnem območju Hublja. Voda je v takem 

primeru po omrežju bistra, toda prisoten je velik del organskega dela, kateri porablja prosti klor. 

V okviru državnega monitoringa so bili vsi vzorci ustrezni.  

Sami smo izvedli tudi 5 učinkovitih dezinfekcij novo grajenih vodovodov v sistemu Hubelj in dve tehnološki 

kontroli mikrobiologije na hišnem omrežju uporabnika. 

 

3. OSKRBOVALNA OBMOČJA  z manj kot 5000 uporabniki 
 

KROMBERK 

Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 
vzorci 

Mikrobiološki 
parametri  

Fizikalno 
kemijski 

parametri 

Notranja 
kontrola HACCP 

14 0 14 4 

Državni 

monitoring 
4 0 4 4 

Skupno število 

vzorcev 
18 0 18 8 

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

tako tudi 4 vzorci v okviru državnega monitoringa. 

Analizirani so bili tudi trije vzorci zajetij Kromerk (Jerebica, Perivnik 1 in 2). Iz rezultatov smo razbrali, da 

voda v času vzorčenja ni bila fekalno onesnažena, saj so bile potrjene le koliformne bakterije. 

 
OSEK VITOVLJE 
 

V okviru notranje kontrole na vodovodu Osek – Vitovlje so bili vsi vzorci zdravstveno ustrezni. Kar je 
rezultat dobre kontrole delovanja klorinacij na zajetjih. 
Državni monitoring je potrdil ustreznost vseh preiskanih vzorcev. 



Opravili smo tudi kontrolo občasnih mikrobioloških parametrov na zajetjih Osek in Vitovlje, ki nam kaže 
prisotnost koliformnih bakterij. Tokrat nismo zaznali prisotnosti fekalnih bakterij. 

 
Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 

Mikrobiološki 

parametri  

Fizikalno 

kemijski 
parametri 

Notranja 

kontrola HACCP 
15  15 4 

Državni 

monitoring 
4 0 4 4 

Skupno število 

vzorcev 
19  19 8 

 
 
GRGAR 

 
Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 
Mikrobiološki 
parametri  

Fizikalno 
kemijski 

parametri 

Notranja 
kontrola HACCP 

14  14 5 

Državni 
monitoring 

4 0 4 4 

Skupno število 

vzorcev 
18  18 9 

 
Notranja kontrola je pokazala da so bili vsi vzorci pitne vode vodovodnega sistema Grgar zdravstveno 
ustrezni.  
V državnem monitoringu so tudi bili vsi vzorci ustrezni. 
Opravili smo tudi vzorčenje surove vode (zajetja Slatna) na vstopu v vodarno. Rezultat je potrdil, da je 
voda fekalno onesnažena. Primerna tehnologija v vodarni nam zagotavlja ustrezno pitno vodo v omrežju, 
kar nam potrjujejo ustrezni rezultati notranje kontrole vodovodnega sistema. 
 

 
ČEPOVN TRNOVO 

Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 

Mikrobiološki 

parametri  

Fizikalno 

kemijski 

parametri 

Notranja 

kontrola HACCP 
21 0 21 9 

Državni 

monitoring 
4 0 4 4 

Skupno število 

vzorcev 
25 0 25 13 

 
Vsi vzorci notranje kontrole kot tudi državni monitoring so potrdili zdravstveno ustreznost pitne vode tega 
vodovodnega sistema. 
Tudi Čepovanska zajetja surove vode (zajetja Močila) smo vzorčili na vstopu v vodarno. Rezultat je potrdil, 
da je voda fekalno onesnažena. Primerna tehnologija v vodarni nam zagotavlja ustrezno pitno vodo v 
omrežju, kar nam nakazujejo ustrezni rezultati notranje kontrole 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 

Skupno število 

vzorcev 
9 0 9 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 na hišnem omrežju uporabnika in na 
vodovodnem sistemu. 
Izvedli smo tudi kontrolo občasnih mikrobioloških parametrov na zajetju Vrba, ki oskrbuje Ozeljanski 
vodovod. Rezultati so pokazali prisotnost koliformnih bakterij in enterokokov. Uspešna dezinfekcija pa nam 
zagotavlja, da je voda v vodovodnem sistemu Ozeljan ustrezna. To nam potrjujejo ustrezni vzorci iz 
notranje kontrole. 
 

BATE BANJŠICE 

Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 

Mikrobiološki 

parametri  

Fizikalno 

kemijski 
parametri 

Notranja 
kontrola HACCP 

10 0 10 4 

Državni 

monitoring 
2 0 2 2 

Skupno število 

vzorcev 
12 0 12 6 

 

Pri vseh vzorcih notranje kontrole in državnega monitoringa je bila potrjena zdravstvena ustreznost pitne 
vode tega vodovodnega sistema. 
Opravili smo tudi kontrolo občasnih mikrobioloških parametrov na zajetjih Bate (zajetja Rijavčevo in 
Podčelo). Surova voda iz obeh zajetij je zelo fekalno onesnažena. Z ustrezno tehnologijo v vodarni Bate pa 
zagotavljamo, da je voda v sistemu vodovoda Bate zdravstveno  ustrezna.  
 

DOL PRI ČEPOVANU 

Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 

Mikrobiološki 

parametri  

Fizikalno 

kemijski 
parametri 

Notranja 
kontrola HACCP 

5 0 5 0 

Državni 
monitoring 

2 0 2 2 

Tehnološka 

kontrola 
1 / 1 / 

Skupno število 
vzorcev 

8 0 8 2 



 

V okviru notranje kontrole vodovoda so bili vsi vzorci ustrezni. Pri državnem monitoringu so tudi bili vsi 
vzorci ustrezni.  
Opravili smo tudi en hiter mikrobiološki test na sistemu v okviru kontrole sistema. Analizirali smo tudi 

surovo vodo na dotoku v vodarno. Iz rezultatov smo razbrali, da voda ni bila fekalno onesnažena, saj so 

bile potrjene le koliformne bakterije. Da je voda v omrežju ustrezna jo zato v vodarni dezinficiramo in 

rezultati notranje kontrole omrežja so ustrezni. 

 

GOLO BRDO 

Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 

Mikrobiološki 

parametri  

Fizikalno 

kemijski 

parametri 

Notranja 

kontrola HACCP 
5 0 5 2 

Državni 
monitoring 

2 0 2 2 

Skupno število 

vzorcev 
7 0 7 4 

 

Vsi vzorci notranje kontrole in državnega monitoringa so bili zdravstveno ustrezni. 
Pri pranju vodohrana smo tudi ugotovili, da je postavitev dodajanja CO2 v črpališču ustrezna dopolnitev za 
ta vodovod, ki ima povišano trdoto vode. Nabralo se je kar nekaj usedlin vodnega kamna v samem 
vodohranu. 
Vodovod Golo Brdo je z letošnjim letom pod državnim monitoringom kontrole kakovosti pitne vode, zato bi 

bilo potrebno planirati tudi obnovo vodovodnega sistema, zaradi velikega števila okvar na starem azbest 

cementnem vodovodnem omrežju. 

 

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 

Skupno število 

vzorcev 
6 0 6 4 

 
Vsi vzorci notranje kontrole in državnega monitoringa so bili zdravstveno ustrezni. 
Vzorčenje surove vode na zajetju Lokatonci je potrdilo, da je voda zelo fekalno onesnažena. Primerna 

obdelava te vode v vodarni Sveta Gora nam zagotavlja, da je voda v vodovodnem sistemu ustrezna, kar 

nam potrjujejo ustrezni rezultati iz vzorčenj notranje kontrole. 

 

 

 

 

 



 

4. OSKRBOVALNA OBMOČJA  z manj kot 50 uporabniki  
 

SVETO – HUMARJE 

Na tem sistemu izvajamo samo notranjo kontrolo in so bili v letu 2021 vzorci ustrezni. Opravili smo tudi 3 
hitre mikrobiološke teste kontrole delovanja vodarne. 
Vzorčenje surove vode pred dotokom v vodarno je pokazalo prisotnost velikega števila fekalnih bakterij. 
Zato z ustrezno tehnologijo zagotavljamo tudi ustrezne vzorce vodovodnega sistema Sveto. 
 

Kontrola  Število vzorcev Neustrezni 

vzorci 

Mikrobiološki 

parametri  

Fizikalno 

kemijski 

parametri 

Notranja 

kontrola HACCP 
1 0 1 1 

Državni 

monitoring 
/ / / / 

Tehnološka 

kontrola 
3 / 3 / 

Skupno število 
vzorcev 

4 0 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ZAKLJUČEK 
 

Pitna voda na oskrbovanih območjih, ki so v upravljanju Vodovodov in kanalizacije Nova Gorica d.d. je bila 
v letu 2021 zdravstveno ustrezna. Kar pomeni, da je ustrezala zakonodajnim predpisom usklajenim z 
evropskimi zahtevami. Rezultati nadzora pitne vode kažejo, da iz naših pip priteče zdrava, dobra in naravna 
pitna voda in da je njeno uživanje varno. 
Na vseh vodovodnih sistemih je bilo v letu 2021 opravljenih 351 mikrobioloških preskušanj in 227 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 2021 na območjih oskrbe, ki so v 
našem upravljanju, odvzeto 237 vzorcev pitne vode za redna in občasna mikrobiološka preskušanja. Vsi 
vzorci so bili zdravstveno ustrezni. 
Na redne fizikalno-kemijske preskuse je bilo odvzetih 143 vzorcev. Vsi vzorci so bili zdravstveno ustrezni. Še 
vedno pa se pojavlja nihanje temperature v različnih letnih časih predvsem pri porabnikih na konicah 
vodovodnih sistemov, pri manjši porabi in manjši pretočnosti po vodovodnem sistemu.  
 
Državni monitoring v letu 2021 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. Vsi 
so bili ustrezni.  Na občasne preiskave pa je bilo odvzetih 12 vzorcev in so bili zdravstveno ustrezni. 
 
V maju se je pri uporabnikih v Dolnjem Cerovem pojavil čuden okus vode. Ukrepali smo tako, da smo 
vzorčili na mikrobilogijo in takoj omrežje spirali. Izvor okusa je bil v raztežilniku, ki je v uporabi že 62 let. 
Skladno z zakonodajo, navodili NIJZ in zapisniku inšpekcije smo raztežilnik dali iz obratovanja, tako da smo 
ga zamenjali z redukcijskim ventilom na sami cevi. Nadaljevali smo z ugotavljanjem neskladnosti in sanacijo 
raztežilnika, ki ni še zaključena. 

Fizikalno kemijska preskušanja pitne vode v vseh ostalih 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. 
 
Izven okvira načrta v okviru tehnološke kontrole 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 
kakovosti po vzdrževalnih ter interventnih delih na vodovodnem sistemu. Za to 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.  
Vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagajamo tudi trenutnim razmeram na sistemu in ugotovitvah 
državnega monitoringa pitne vode ter drugih informacijah, ki jih pridobimo od uporabnikov ali pooblaščenih 
ustanovah. 
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. 
Rezultati analiz v zadnjih letih kažejo na izboljšanje stabilnosti pitne vode v vodovodnih sistemih predvsem: 

 zaradi boljše kontrole dezinfekcij vodovodnih sistemov in uporabljenih tehnologij obdelave vode, 

 hitrejše ukrepanje, ker vzorčimo sami, 

 SCADA sistem nam omogoča 24 urno kontrolo nad vsemi pomembnimi objekti, 

 HACCP dokument zajema kontrolo kakovosti pitne vode od zajetja do uporabnika, 

 analize, ki jih sami izvajamo za pridobiti takojšnji rezultat,  

 dezinfekcije novih vodovodov in objektov, ki jih izvajamo sami za kvalitetnejše in hitro ukrepanje. 



6. PRILOGE : Notranja kontrola + tehnološka kontrola za leto 2021 

 

HACCAP mikrobiološka preskušanja  kemijska preskušanja 

Vodni vir Št. mikrobiol. 
vzorcev 

Št. neskladni vzorcev 
 

Tehnološka kontrola Število vzorcev Število 
neskladni vzorci 
 

MRZLEK  79 0 13 64 0 

BRDA 34 0 36 34 0 

HUBELJ 30 0 7 13 0 

 

HACCAP mikrobiološka preskušanja  kemijska preskušanja 

Vodni vir Število mikrobiol. vzorcev Število 
neskladni vzorci 
 

Tehnološka kontrola  Število vzorcev Število 
Neskladni vzorci 

KROMBERK 14 0 3 4 0 

OSEK – VITOVLJE 15 0 3 4 0 

OZELJAN 5 0 1 2 0 

GRGAR 14 0 1 5 0 

ČEPOVAN 21 0 3 9 0 

BATE 10 0 2 4 0 

GOLO BRDO 5 0 0 2 0 

DOL pri Č. 5 0 2 0 0 

LOKATONCI - SV. GORA 4 0 1 1 0 

SVETO 1 0 4 1 0 

SKUPNO 237 0 76 143 0 

 



 

PRILOGA : Državni monitoring pitnih voda za leto 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

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 0 0 2 2 

SVETA GORA 2 0 0 2 2 

GOLO BRDO 2 0 0 2 2 

SKUPAJ 61 0 0 61 61 


