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1. UVOD 
 

V okviru notranjega nadzora in spremljanja stanja v oskrbi s pitno vodo ima KSP Litija, d.o.o. 

z Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana sklenjeno Pogodbo o izvajanju notranjega 

nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe s pitno vodo iz sistemov, 

ki so v upravljanju KSP Litija, d.o.o. (Pogodba št. 120-004-602-4/11). Notranji nadzor je 

vzpostavljen na osnovah HACCP načrta, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, 

kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in  

določa izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih 

(Kritičnih Kontrolnih Točkah – KKT in kontrolnih točkah - KT) v oskrbi s pitno vodo, kjer se 

tveganja lahko pojavijo. 

 

Poleg notranjega nadzora pa se v okviru monitoringa, ki ga zagotavlja Ministrstvo za zdravje 

RS, nosilec monitoringa je Inštitut za varovanje zdravja RS, izvajalec pa Zavod za 

zdravstveno varstvo Maribor, spremlja stanje oskrbe s pitno vodo v  nekaterih javnih sistemih 

oskrbe s pitno vodo, ki so v upravljanju javnega podjetja.  

 

Rezultate mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj za posamezne vodovodne sisteme, 

ki oskrbujejo s pitno vodo manj kot 5.000 uporabnikov, prikazujemo po  poglavjih za 

posamezni sistem oskrbe s pitno vodo in so podani v ustreznih tabelah. Število pregledov in 

število odvzetih vzorcev pitne vode je prilagojeno povprečni dnevni porabi pitne vode v 

posameznem oskrbovalnem sistemu. 
 

Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 

35/04,26/06, 92/06 in 25/09), (V nadaljevanju: Pravilnik o pitni vodi) smo ocenili na podlagi 

opravljenih terenskih meritev, mikrobioloških preskušanj in fizikalno kemijskih preskušanj 

odvzetih vzorcev pitne vode v posameznem oskrbovalnem sistemu. V splošnem lahko 

ocenimo, da je bila pitna voda v omrežjih posameznih oskrbovalnih sistemov, glede na 

navedene ugotovitve in v danem obsegu opravljenih preskušanj, zdravstveno ustrezna. 

 

V nekaj vzorcih pitne vode,  odvzetih  v nekaterih oskrbovalnih sistemih v letu 2011, je bilo 

prisotno manjše število koliformnih bakterij (KB) ali manjše število kolonij pri 22 in 36°C, ki 

pa se uvrščajo med indikatorske parametre. Mejne vrednosti indikatorskih parametrov niso 

določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje ljudi in ne predstavljajo večjega 

tveganja. V oskrbovalnih sistemih, kjer so bile zaznane koliformne bakterije ali povišano 

število kolonij, je upravljavec izvedel potrebne ukrepe, ki so opisani pri poročilu za 

posamezni sistem oskrbe s pitno vodo.  
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2.  JAVNI  SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO KRESNICE - 

KRESNIŠKI VRH 
 

Vodovodni sistem Kresnice – Kresniški vrh se napaja iz dveh drenažnih vodnih virov  in sicer 

Zajetja Kamen in Kladen.  S pitno vodo se iz vodovodnega sistema Kresnice – Kresniški vrh 

oskrbuje 980 uporabnikov v naseljih Kresnice in Kresniški vrh. V letu 2011 je distribucija 

pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 37.792 m
3
, torej v povprčju 105 m

3
 dnevno. 

Dezinfekcija pitne vode se opravlja v vodohranu pri cerkvi v Kresnicah in sicer  z natrijevim 

hipokloritom. 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2011 

ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Kresnice 

– Kresniški vrh, zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom o pitni vodi.  
 

2. 1.  Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru 

         državnega monitoringa 

 

V letu 2011 so bili v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Kresnice – Kresniški 

vrh opravljeni trije pregledi pri čemer je bilo skupaj odvzetih 10 vzorcev pitne vode. Rezultati 

mikrobioloških preskušanj so pokazali, da so bili vsi odvzeti vzorci pitne vode skladni z 

zahtevami Pravilnika o pitni vodi.   

 

V tabeli 1 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v 

okviru notranjea nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi. 

 

Tabela 1: KRESNICE-KRESNIŠKI VRH 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO 

ŠT. 

ODVZETIH 

VZ. ZA M.B. 

PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORC 

        zajetje vodohran Omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 29.03.2011 4 1 0 2 0 1 0 

2 05.10.2011 3. 0 0 1 0 2 0 

3. 28.11.2011 3 0 0 1Clo.per. 0 2 0 

SKUPAJ 10 1 0 4 0 5 0 

Clo.per. – Clostridium perfringens (vključno s sporami; občasna preiskava) 

 

 

V okviru državnega monitoringa je bilo na mikrobiološka preskušanja odvzetih pet vzorcev 

pitne vode iz omrežja. Mesto vzorčenja je bilo v O.Š. Kresnice. Od petih odvzetih vzorcev je 

eden izkazoval neskladnost, vzorec  je bil odvzet 27.7.2011 v času, ko v šoli ni bilo pouka. Na 

podlagi notranjih pregledov sistema ocenjujemo, da je bil vzrok za neskladnost v internem 

vodovodnem omrežju. 

 

V tabeli 2 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v 

okviru državnega monitoringa, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z 

zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 
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Tabela 2: KRESNICE – KRESNIŠKI VRH 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORC 

        zajetje vodohran Omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 11.2.2011 1 0 0 0 0 1 0 

2 19.5.2011 1 0 0 0 0 1 0 

3. 27.7.2011 1 0 0 0 0 0 1 

4 17.8.2011 1 0 0 0 0 1 0 

5 21.11.2011 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 5 0 0 0 0 4 1 

 

 

2.2. Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in 

       v okviru državnega monitoringa 
 

Za fizikalno kemijska preskušanja sta bila v letu 2011 v okviru notranjega nadzora odvzeta 

dva vzorca pitne vode. Rezultati fizikalno kemijskih preskušanj so pokazali, da so bili vsi 

odvzeti vzorci pitne vode, glede na opravljena preskušanja, skladni z zahtevami Pravilnika o 

pitni vodi.   

 

V tabeli 3 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijsaka preskušanja, v 

okviru notranjea nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi. 

 

Tabela 3: KRESNICE – KRESNIŠKI VRH 

Z.ŠT./ DAT. 
PREGLEDA VRSTA PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - 

ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skl. Neskl. Skl. Neskl. Skl. Neskl. 

1/29.03.2011 redna kemija 1 1 0 0 0 0 0 

2/07.09.2011 redna in nitrat, nitrit 1 0 0 1 0 0 0 

SKUPAJ 2 0 0 1 0 1 0 

 

V okviru državnega monitoringa so tudi bili odvzeti vzoreci pitne vode za redna in občasna 

kemijska preskušanja in rezultati so izkazovali skladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

 

V tabeli 4 je podan prikaz, v okviru monitoringa odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno 

kemijska preskušanja, glede na vrsto preskušanja, odvzemno mesto in skladnost ali 

neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 
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Tabela 4: KRESNICE – KRESNIŠKI VRH 

Z.ŠT./ DAT. 
PREGLEDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SKUPN

O ŠT. 

ODV. 

VZORC

EV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni. Neskl. Skladni. Neskl. Skladni. Neskl. 

1./ 11.2.2011 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

2./ 19.5.2011 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

3 / 27.7.2011 Red. kem.,THM, nit. 1 0 0 0 0 1 0 

4 / 17.8.2011 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

5 / 21.11.2011 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 5 0 0 0 0 5 0 

THM – trihalometani, nit. - nitrat 

 

 

3.  JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO GOLIŠČE 
 
Vodovodni sistem Golišče se napaja iz Vrtine Golišče. S pitno vodo se iz vodovodnega 

sistema Golišče oskrbuje 260 uporabnikov v naseljih Golišče in Veliki vrh. V letu 2011 je 

distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 8.889 m
3
, torej v povprečju 25 m

3
 

dnevno.Voda se pripravlja in sicer se s pomočjo filtrov odstranjujeta železo in mangan. 

Dezinfekcija pripravljene vode ni potrebna.  

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2011 

ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v javnm sistemu za oskrbo s pitno vodo Golišče, 

zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom o pitni vodi. 

 

3. 1.  Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru  

         državnega monitoringa 

 

V letu 2011 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Golišče opravljena 

dva pregleda pri čemer so bili odvzeti 4 vzorci pitne vode. 

 

Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da so bili vzorci vode skladni z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi.  

 

V tabeli 5 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v 

okviru notranjea nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi. 
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Tabela 5: GOLIŠČE 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 29.03.2011 2 0 0 1 0 1 0 

2 28.11.2011 2 0 0 1 0 1 0 

SKUPAJ 4 0 0 2 0 2 0 

 

V tabeli 6 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v 

okviru državnega monitoringa, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z 

zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Vzorec odvzet 15.3.2011 je sicer izkazoval neskladnost, 

vendar pa je  bilo povišano le število kolonij pri 22
o
C, kar pa ne predstavlja tveganja za 

zdravje uporabnikov. 

 

Tabela 6: GOLIŠČE 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO 

ŠT. 

ODVZETIH 

VZ. ZA M.B. 

PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORC 

        zajetje vodohran Omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 15.3.2011 1 0 0 0 0 0 1(št.kol.) 

2 20.9.2011 1. 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 1 1 

Št.kol.- število kolonij pri 22
0
C 

 

3.2  Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v  

       okviru državneg amonitoringa  
 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2011 odvzeli 2 vzoreca pitne vode, ki sta bila 

glede na opravljena preskušanja skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

 

V tabeli 7 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja 

glede na vrsto preskušanja odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni.  

Tabela 7: GOLIŠČE 

Z.ŠT./DAT.PRE
GLEDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skl. Neskl. Skl. Neskl. Skl. Neskl. 

1./ 29.03.2011 Red.kem, Fe, Mn 1 0 0 1 0 0 0 

2./28.11.2011 Železo, Mangan 1 0 0 1 0 0 0 

SKUPAJ 1 0 0 1 0 0 0 
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V okviru državnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode in sicer 15.03.2011 in 

20.09.2011, za redna kemijska preskušanja in rezultati so izkazovali skladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi. 

 

 

 

4.   JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO 

PRIMSKOVO 
 

Vodovodni sistem Primskovo se napaja iz vrtine DV-1/06. S pitno vodo se iz vodovodnega 

sistema oskrbuje 215 uporabnikov v naseljih Zagrič, Gornji in Dolnji vrh, Sevno, Gradišče in 

Poljane. V letu 2011 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 7.120 m
3
, 

torej v povprečju 20 m
3
 dnevno.Voda se po črpanju vodi preko ogljenega filtra, ki uspešno 

odstranjuje desetilatrazin. Dezinfekcija vode  se na tem sistemu ne opravlja. 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2011 

ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v javnm sistemu za oskrbo s pitno vodo 

Primskovo, zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom o pitni vodi. Prisotnost manjšega 

števila koliformnih bakterij (KB), na posameznih odjemnih mestih, ne predstavlja večjega 

tveganja za zdravje ljudi, kajti koliformne bakterije se uvrščajo med indikatorske parametre. 

Ocenjujemo, da je bil vzrok za prisotnost KB v internih vodovodnih napeljavah. Lastnikom 

smo posredovali obvestila skupaj z navodili za dezinfekcijo interne vodovodne napeljave.  

 

3. 1.  Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

V letu 2011 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Primskovo 

opravljena dva pregleda, pri čemer je bilo skupaj odvzetih 7 vzorcev pitne vode. Rezultati 

mikrobioloških preskušanj so pokazali, da je bilo pet vzorcev skladnih, medtem ko dva vzorca 

nista bila skladna s Pravilnikom o pitni vodi, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij v 

manjšem številu.  

 

V tabeli 8 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v 

okviru notranjea nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi. 

 

Tabela 8: PRIMSKOVO 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 21.07.2011 4 1 0 1 0 1 1;KB  

2 22.11.2010 3 1 0 1 0 0 1;KB  

SKUPAJ 7 2 0 2 0 1 2 

KB – Koliformne bakterije 
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3.2  Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  
 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2011 odvzeli 4 vzorce pitne vode in sicer pred 

pripravo 2 in po pripravi pitne vode 2. Vzorca vode po pripravi sta bila glede na opravljena 

preskušanja skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Vzorci vode so bili preiskani na 

prisotnost pesticidov s poudarkom na atrazinu in desetilatrazinu. Vsebnost atrazina je pod 

dovoljeno mejo, vsebnost desetilatrazina pa še presega dovoljeno mejo zato je treba še vedno 

uporabljati  postopek priprave pitne vode – filter za odstranjevanje pesticidov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

V tabeli 9 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja 

glede na vrsto preskušanja odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi.  

 

Tabela 9: PRIMSKOVO 

Z.ŠT./DAT.PRE
GLEDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SKUPN

O ŠT. 

ODV. 

VZORC

EV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

Zajetje- pred 

pripravo 

Vodohran po 

pripravi omrežje 

Skl. Neskl. Skl. Neskl. Skl. Neskl. 

1/21.07.2011 Pesticidi 2 0 1 1 0 0 0 

2/09.11.2011 Atrazin,desetilatrazin 2 0 1 1 0 0 0 

SKUPAJ 4 0 2 2 0 0 0 

 

V okviru državnega monitoringa se vzorci pitne vode za nadaljnja  kemijska in mikrobiološka 

preskušanja v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Primskovo ne odvzemajo. 

 

 

 

5. JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO MALA GOBA 

 
Vodovodni sistem Mala goba se napaja iz vrtine Mala goba. S pitno vodo se iz vodovodnega 

sistema oskrbuje 85 uporabnikov v naseljih Mala goba, Preženjske njive in Velika goba. V 

letu 2011 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 5.021 m
3
, torej v 

povprečju 14 m
3 

dnevno. Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne opravlja. 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2011 

ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v javnm sistemu za oskrbo s pitno vodo Mala goba, 

zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom o pitni vodi.  

 

5. 1  Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

V letu 2011 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Mala goba opravljen 

en pregled pri čemer so bili skupaj odvzeti 3 vzorci pitne vode. Rezultati mikrobioloških 

preskušanj so pokazali, da so bili odvzeti vzorci vode skladni z zahtevami Pravilnika o pitni 

vodi.  

 

V tabeli 10 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v 

okviru notranjea nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi. 
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Tabela 10: MALA GOBA 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 17.05.2011 3 1 0 1 0 1 0 

SKUPAJ 3 1 0 1 0 1 0 

 

5.2  Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  
 

Za fizikalno kemijska preskušanja je bil v letu 2011 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo 

Mala goba odvzet en vzorcev pitne vode za nadaljnja preskušanja – reda kemija. Rezultati 

fizikalno kemijskega preskušanja so pokazali, da je vzorec pitne vode glede na obseg 

opravljenih preskušanj ustrezal zahtevam Pravilnika o pitni vodi. 

 

V okviru državnega monitoringa se vzorci pitne vode za nadaljnja  kemijska in mikrobiološka 

preskušanja v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Mala goba ne odvzemajo. 

 

 

 

 

6. JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO KONJŠICA 
 

Vodovodni sistem Konjšica se napaja iz vrtine Konjšica. S pitno vodo se iz vodovodnega 

sistema oskrbuje 144 uporabnikov v naseljih Konjšica in Ravne. V letu 2011 je distribucija 

pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 3.632 m
3
, torej v poprečju 10m

3
 dnevno. 

Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne opravlja. 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2011 

ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v javnm sistemu za oskrbo s pitno vodo Konjšica, 

zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom o pitni vodi.  

 

6. 1  Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

V letu 2011 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Konjšica opravljen en 

pregled, pri čemer so bili skupaj odvzeti 3 vzorci pitne vode. Rezultati mikrobioloških 

preskušanj so pokazali, da so bili odvzeti vzorci vode skladni z zahtevami Pravilnika o pitni 

vodi.  

 

V tabeli 11 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v 

okviru notranjea nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi. 
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Tabela 11: KONJŠICA 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 17.05.2011 3 1 0 1 0 1 0 

SKUPAJ 3 1 0 1 0 1 0 

 

6.2  Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  

 

Za fizikalno kemijska preskušanja je bil v letu 2011 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo 

Konjšica odvzet en vzorec pitne vode za nadaljnja preskušanja – reda kemija. Rezultati 

fizikalno kemijskega preskušanja so pokazali, da je vzorec pitne vode glede na obseg 

opravljenih preskušanj ustrezal zahtevam Pravilnika o pitni vodi. 

 

V okviru državnega monitoringa se vzorci pitne vode za nadaljnja  kemijska in mikrobiološka 

preskušanja v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Konjšica ne odvzemajo. 

 

 

 

7. JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO VAČE 
 

Vodovodni sistem Vače se napaja iz vrtine na Cvetežu. S pitno vodo se iz vodovodnega 

sistema oskrbuje 410 uporabnikov v naseljih Vače in Klenik ter Potok (del) in Ržišče (del). V 

letu 2011 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 24.472 m
3
, torej 

povprečno 68 m
3
 dnevno. Dezinfekcija vode se na tem sistemu redno ne opravlja. 

 

7. 1  Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

V letu 2011 so bili v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Vače izvedeni trije 

pregledi, pri čemer je bilo skupaj odvzetih 11 vzorcev pitne vode.  

 

Rezultati mikrobioloških preskušanj treh vzorcev vode odvzetih 07.09.2011, so izkazovali 

neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. V vseh vzorcih vode so bile  prisotne 

koliformne bakterije v številu od 21 do 32 in posledično smo uvedli preventivni ukrep 

prekuhavanja, čeprav koliformne bakterije v manjšem številu ne predsatavljajo resnejšega 

tveganja za zdravje ljudi. Po izvedenih ukrepih, čiščenje in dezinfekcija vodohranov in 

cevovodov, smo, 26.10.2011, izvedli ponovno vzorčenje in rezultati mikrobioloških 

preskušanj vzorcev vode so izkazovali skladnost  pitne vode z zahtevami Pravilnika o pitni 

vodi. Ukrep prekuhavanja smo posledično preklicali. 

 

V tabeli 12 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v 

okviru notranjea nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi. 
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Tabela 12: VAČE 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 04.03.2011 3 0 0 1 0 2 0 

2 07.09..2011 3 0 0 0 0 0 3(KB) 

3 26.10.2011 5 0 1(KB) 2 0 2 0 

SKUPAJ 11 0 1 3 0 4 3(KB) 

Legenda: KB – koliformne bakterije 

 

7.2  Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  
 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo letu 2011 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo Vače 

odvzeli 1 vzorec pitne vode za nadaljnja preskušanja, ki je bil glede na opravljena preskušanja 

skladen z zahtevami Pravilnika o pitni.  

 

V tabeli 13 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja, v 

okviru notranjea nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi.  

Tabela 13: VAČE 

Z.ŠT./DAT.PRE
GLEDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SKUPN

O ŠT. 

ODV. 

VZORC

EV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

      Zajetje- Vodohran  omrežje 

Skl. Neskl. Skl. Neskl. Skl. Neskl. 

1./ 07.09..2011 Os.kemija,nitrat, nitrit 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 1 0 0 0 0 1 0 

 

V okviru državnega monitoringa se vzorci pitne vode za nadaljnja  kemijska in mikrobiološka 

preskušanja v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Vače ne odvzemajo. 

 

8.  JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO 

VINTARJEVEC – DOM TISJE 
 

Vodovodni sistem Vintarjevec – Dom Tisje se napaja iz zajetja Medvejščica. S pitno vodo se 

iz vodovodnega sistema oskrbuje 80 uporabnikov v delu naselja Črni potok, Podroje in delu 

naselja Vintarjevec ter dom starejših občanov – Dom Tisje. V letu 2011 je distribucija pitne 

vode na oskrbovalnem območju znašala 9.148 m
3
, torej povprečno 25 m

3
 dnevno. 

Dezinfekcija vode se na tem sistemu redno ne opravlja. 

 

8. 1  Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru  

        državnega monitoringa 

 

V letu 2011 so bili, v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Vintarjevec – Dom 

Tisje, opravljeni trije pregledi, pri čemer je bilo odvzetih 12 vzorcev pitne vode. 
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Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da  je bilo pet vzorecv skladnih z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi, medtem ko 7 vzorcev ni bilo skladnih, kajti vsi so vsebovali 

koliformne bakterije v manjšem številu. Zaradi prisotnosti koliformnih bakterij, smo izvedli 

potrebne ukrepe in sicer čiščenje  in dezifekcijo vodohrana ter izpiranje cevovodov.   

 

V tabeli 14 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v 

okviru notranjea nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi. 

 

Tabela 14: VINTARJEVEC – DOM TISJE 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 21.02.2011 4 0 0 1 0 3 0 

2 05.10.2011 4 0 1(KB) 0 1(KB) 0 2(KB) 

3. 09.11.2011 4 0 1(KB) 1 0 0 2(KB) 

SKUPAJ 12 0 2 2 1 3 4(KB) 

Legenda: KB – koliformne bakterije 

 

V tabeli 15 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v 

okviru državnega monitoringa, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z 

zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

 

Vzorec vode odvzet, 20.09.2011, je v 100 ml vseboval eno E. coli. Odvzemno mesto, v okviru 

državnega monitoringa, je na izlivki v Domu Tisje. Na podlagi te neskladnosti, smo uvedli 

začasni ukrep prekuhavanja vode na celotnem oskrbovalnem območju, čeprav je obstajala 

velika verjetnost, da je bil vzrok neskladnosti interno vodovodno omrežje v Domu Tisje.  V 

Domu Tisje, so na podlagi našega obvestila in skaldno z navodili, izvedli dezinfekcijo 

njihovega internega omrežja.  

 

Rezultati mikrobioloških preskušanj odvzetih vzorcev vode, v okviru notranjega nadzora, dne 

09.11.2011, niso več izkazovali prisotnost E.coli. Izkazovali so sicer prisotnost koliformnih 

bakterij, v številu manj kot 4 na 100 ml vzorca, kar pa ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi, 

zato je bil ukrep prekuhavanja preklican. 

 

Tabela 15: VINTARJEVEC – DOM TISJE 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORC 

        zajetje vodohran Omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1. 15.03.2011 1 0 0 0 0 1 0 

2. 20.09.2011 1 0 0 0 0 0 1(E.c.) 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 0 2 

Legenda: E.c. – Escherichia coli 
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8.2  Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  

 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo letu 2011 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo  

Vintarjevec – Dom Tisje  odvzeli 1 vzorec pitne vode za nadaljnja preskušanja, ki je bil glede 

na opravljena preskušanja, skladen z zahtevami Pravilnika o pitni.  

 

V okviru državnega monitoringa sta bila v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Vintarjevec – 

Dom Tisje  odvzeta 2 vzorca pitne vode za nadaljnja kemijska preskušanja na osnovne 

kemijske parametre. Rezultati fizikalno kemijskih preskušanj so, glede na obseg preskušanj, 

izkazovali skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.  

 

 

9. JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO OKROG – 

ČATEŠKA GORA 

 
Vodovodni sistem Okrog – Čateška gora se napaja iz vrtine Okrog. S pitno vodo se iz 

vodovodnega sistema oskrbuje 70 uporabnikov v naseljih Okrog (del), Čateška gora in 

Gabrska gora (del). V letu 2010 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 

2.552 m
3
, torej povprečno 7 m

3
 dnevno. Dezinfekcija vode se na tem sistemu redno ne 

opravlja. 

 

9. 1  Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

V letu 2011 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Okrog – Čateška gora 

opravljen en pregled, pri čemer so bili odvzeti 3 vzorci pitne vode, za nadalnje preiskave. 

 

Rezultati mikrobioloških preskušanj so izkazovali skladnost  z zahtevami Pravilnika o pitni 

vodi.  

 

V tabeli 16 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v 

okviru notranjea nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi. 

 

Tabela 16: OKROG – ČATEŠKA GORA 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 21.07.2011 3 1 0 2 0 0 0 

SKUPAJ 3 1 0 2 0 0 0 

 

V okviru državnega monitoringa se vzorci pitne vode za nadaljnja  kemijska in mikrobiološka 

preskušanja v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Okrog – Ćateška gora ne odvzemajo. 

 

 



  Letno poročilo  2011; manjši sistemi– KSP Litija,d.o.o., VODA 

 14 

10. JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO RIBČE 

 
Javni sistem za oskrbo s pitno vodo  Ribče je bil prenesen v upravljanje javnemu podjetju z 

oktobrom 2011. Vodovodni sistem Ribče se napaja iz zajetja Zapodje. S pitno vodo se iz 

vodovodnega sistema oskrbujejo  uporabniki v naseljih Zapodje, Jesenje, Vernek in Ribče. Po 

priključitvi vseh uporabnikov, naj bi bilo oskrbovano približno 400 prebivalcev. Javnih 

objektov, kot so šole, vrtci, gostinski objekti in podobno, na tem sistemu ni.  

 

V treh mesecih v letu 2011 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 1.659 

m
3
, torej povprečno 18 m

3
 dnevno. Dezinfekcija vode  na tem sistemu  se izvaja redno, z UV 

napravo,  nameščeno na zajetju Zapodje. 

 

V letu 2011 je bil na vodovodnem sistemu Ribče opravljen en pregled, pri čemer je bilo 

odvzetih 5 vzorcev pitne vode. Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da so bili 

odvzeti vzorci vode v vodohranih in na uporabi skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, 

medtem ko vzorec odvzet na zajetju ni bil skladen zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. 

Torej, tudi ta izvid, potrjuje potrebo po redni dezinfekciji pitne vode.  

 

Za fizikalno kemijska preskušanja je bil v letu 2011 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo 

Ribče odvzet en vzorcev pitne vode za nadaljnja preskušanja – razširjena kemijska preiskava. 

Rezultati fizikalno kemijskega preskušanja so pokazali, da je vzorec pitne vode, glede na 

obseg opravljenih preskušanj, ustrezal zahtevam Pravilnika o pitni vodi. 

 

V okviru državnega monitoringa v letu 2011 se vzorci pitne vode za nadaljnja  kemijska in 

mikrobiološka preskušanja v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Ribče še niso  odvzemali. 
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