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Priporočila in nasveti uporabnikom
Javna oskrba - varovanje zdravja
Pitna voda je eno od najpomembnejših živil. Zanesljiva, varna in strogo nad-
zorovana oskrba s pitno vodo je  ključnega pomena za zdravje in kakovost 
življenja. Priključitev stavb na javni sistem oskrbe s pitno vodo je obvezna 
povsod, kjer je ta na voljo.
Soodgovornost upravljavca in uporabnikov 
Kot upravljavec javnega vodovodnega sistema imamo veliko odgovornost. V 
javnem podjetju Kovod Postojna, d.o.o. svojim uporabnikom stalno zagota-
vljamo pitno vodo glede na njihove potrebe. Posebno pozornost namenjamo 
prepoznavanju in odpravljanju morebitnih tveganj, ki bi lahko ogrozila zdra-
vstveno ustreznost pitne vode in tako predstavljala potencialno nevarnost za 
zdravje. Tveganja nadziramo na celotni poti pitne vode, od vira do uporabnika. 
Tveganja za zdravje uporabnikov se lahko pojavijo tudi na delu vodovodnega 
omrežja, ki ni v pristojnosti upravljavca javnega vodovodnega omrežja, ampak 
v pristojnosti lastnika oziroma upravljavca stavbe. Vzroki tveganja so  različni, 
zato so v nadaljevanju podani nasveti uporabnikom glede ravnanja s hišnim 
vodovodnim omrežjem.
-  Redno in pravilno vzdržujte svoje hišno vodovodno omrežje (cevovod, 
oprema, naprave, mesta uporabe pipe). Vsaj enkrat krat na 14 dni je treba 
na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni 
spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega 
kamna.

-  Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj 2 minuti (cu-
rek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko 
časa, da se temperatura vode na pipi ustali.

-  Poskrbite, da se bo voda v hišnem vodovodnem omrežju porabljala spro-
ti in da na določenih odsekih ne bo zastajala. Voda, ki zastaja, je lahko gojišče 
za bakterije. Če voda zastaja v ceveh poskrbite za spiranje najmanj enkrat 
tedensko do ustalitve temperature. Predlagamo, da odstranite slepe rokave, 
kjer voda zastaja.

-  V primeru ugotovljene neskladnosti (z analizo vzorca vode) na hišnem 
vodovodnem omrežju je potrebno odpraviti vzrok za neskladnost in slediti 
pisnim navodilom, ki vam jih takrat posredujemo (zagotoviti je potrebno  te-
meljito izpiranje omrežja in po potrebi dezinfekcijo; po navodilih pa upošte-
vati ukrep prekuhavanja vode).

-  V zimskem času  ustrezno poskrbite za hišno vodovodno omrežje - za-
varujte dele omrežja pred zmrzaljo (na primer v neogrevanih prostorih, ne-
dokončanih objektih, ceveh, ki so speljane na vrtove; najbolje je sprazniti 
cevovode). 

-  Naprave, na primer za pripravo vode, filtre..., vgrajujte v svoje vodovodno 
omrežje po posvetu z neodvisnim strokovnjakom. V primeru vgraditve, te 
naprave redno vzdržujte, sicer so lahko gojišče bakterijam.

-  Preverite, ali je vaš priključek oziroma hišno vodovodno omrežje iz zdra-
vstveno ustreznih materialov (cevi iz svinca in tesnila iz nekakovostnih 
umetnih mas...).

-  Po izvedbi novih del ali po sanacijah na kateremkoli delu hišnega vo-
dovodnega omrežja zagotovite temeljito izpiranje ali dezinfekcijo tega dela 
omrežja.

-  Preverite, ali je v vaše hišno vodovodno omrežje vgrajen nepovratni ven-
til, ki preprečuje, da bi se voda vračala v javno omrežje in ne posegajte v 
vodovodni priključek ali vodomerno mesto brez soglasja upravljavca vodovo-
dnega sistema. Poseg je nelegalen in kazniv.

Seznam naselij v oskrbovalnih območjih (OO)
1. OO Osrednji del:
Belsko, Bukovje, Čepno, Drskovče, Dolnja Košana, Gorenje, Gornja 
Košana, Gradec, Grobišče, Jurišče, Kal, Klenik, Koče, Lohača, Mala 
Pristava, Mali Otok, Matenja vas, Nadanje selo, Narin, Neverke, Nova 
Sušica, Orehek, Palčje, Parje, Petelinje, Pivka, Postojna, Predjama, Pre-
stranek, Rakitnik, Selce, Slavina, Slovenska vas, Stara Sušica, Stara vas, 
Strmca, Studenec, Studeno, Šmihel, Trnje, Velika Pristava, Veliki Otok, 
Volče, Zagon, Zagorje, Žeje.

2. OO Strane – Hruševje – Šmihel:
Brezje pod Nanosom, Dilce, Goriče, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Lan-
dol, Mala Brda, Rakulik, del Razdrtega, Sajevče, Slavinje, Strane, del 
Šmihela pod Nanosom, Velika Brda.

3. OO Planina:
Liplje, Planina

4. OO Suhorje: 
Suhorje
Več podatkov in priporočil v povezavi z vodo najdete na spletnih stra-
neh www.ivz.si (Področja dela – Moje Okolje – Voda – Pitna voda) in 
www.kovodpostojna.si (Dejavnosti – Oskrba z vodo – Kakovost pitne 
vode).

Novost v letošnjem letu - SMS obveščanje
Vzpostavili smo novo aplikacijo - SMS obveščanje. Nanjo se lahko naro-
čite preko naše spletne strani na desnem robu pod -> Naročite se na 
obveščanje. Tako boste ob morebitnih motnjah na vodovodnem siste-
mu v najkrajšem času obveščeni na vaš mobilni telefon. Priporočila

in nasveti 
uporabnikom

Poročilo o
nadzoru pitne vode

v letu 2011



POROČILO  O NADZORU PITNE VODE V LETU 2011 
IZ VODOVODNIH SISTEMOV v upravljanju javnega 
podjetja KOVOD Postojna, d.o.o.

Poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), ki v 34. členu določa, da mora upravljavec 
vodovodnega sistema najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skla-
dnosti pitne vode ugotovljeni v okviru notranjega nadzora.
KOVOD Postojna, d.o.o. ima v upravljanju dva vodovodna sistema, ki 
zagotavljata oskrbo s pitno vodo na območju občin Postojna in Pivka:
•  Vodovodni sistem Postojna – Pivka z naslednjimi oskrbovalnimi ob-

močji:
 - Osrednji del vodovoda Postojna – Pivka,
 - Planina,
 - Strane - Hruševje - Šmihel.
• Vodovodni sistem Suhorje (oskrbovalno območje Suhorje).
Vsa zajeta voda za oskrbo s pitno vodo je površinskega tipa ali z vplivom 
površja.

Tabela 1: Osnovni podatki  za leto 2011 po oskrbovalnih območjih
Ime 

oskrbovalnega 
območja (OO)

Število
uporab-
nikov

Distribucija 
pitne vode  
(m3/leto)

Priprava pitne 
vode

Dezinfekcij-
sko sredstvo

OO Osrednji del 18677 1.176789
Flokulacija, 

sedimentacija, 
filtriranje

Plinski klor

OO Strane-
Hruševje-Šmihel

1.561 77.770 Brez
Plinski klor
in natrijev
hipoklorit

OO Planina 808 36.421
Mikrofiltracija 

(delno)
Natrijev 

hipoklorit

OO Suhorje 61 3.363 Mikrofiltracija Plinski klor

Nadzor nad skladnostjo parametrov pitne vode s pravilnikom o pitni 
vodi je dvojni – zunanji (monitoring pitne vode), ki ga je v letu 2011 
izvajal  Zavod za zdravstveno varstvo Maribor in notranji, ki ga je izvajal 
Zavod za zdravstveno varstvo Koper. Notranji nadzor je vzpostavljen  na 
osnovah sistema kakovosti HACCP (Hazard Analysis Critical Control Po-
int oz. Analiza tveganja kritičnih kontrolnih točk).
V okviru monitoringa pitne vode je bilo opravljeno  skupno 34 vzorčenj 
z mikrobiološkimi in kemijskimi preskusi, 5 vzorcev je bilo neskladnih 
s pravilnikom. Vzroki so bili v mikrobiološki neskladnosti v hišnih vo-
dovodnih omrežjih: preseženo število koliformnih bakterij, preseženo 
število bakterij pri 22°C in 37°C in v enem primeru prisotnost bakterije 
Escherichie coli. 

Nova UV dezinfekcija v vodarni v Planini, foto: B.Svet

Tabela 2: Monitoring pitne vode leta 2011 po oskrbovalnih obmo-
čjih

Ime oskrbovalnega 
območja (OO)

Št. rednih 
preskusov

Neskladni 
redni

Št. občasnih 
preskusov

Neskladni
občasni

OO Osrednji del 16 2 5 1

OO Strane-Hruševje-
Šmihel

4 1 2 0

OO Planina 4 0 1 1

OO Suhorje 2 0 0 0

V okviru notranjega nadzora pitne vode je bilo opravljeno  skupno 165 
vzorčenj z mikrobiološkimi preskusi, pri 34 vzorčenjih so bili izvedeni 
tudi kemijski preskusi. 19 vzorcev je bilo neskladnih s pravilnikom. 
Vzroki so bili v 13 primerih v mikrobiološki neskladnosti v hišnih vo-
dovodnih omrežjih: preseženo število koliformnih bakterij, preseženo 
število bakterij pri  37°C in v enem primeru prisotnost bakterij entero-
kokov.  6 neskladij je bilo v vodarni v Planini zaradi  večjega spiranja 
površja v deževju (povečana motnost in koncentracija aluminija) in 
prisotnosti  bakterije Clostridium perfringens ter razvojnih oblik en-
teroparazitov (Cryptosporidium  spp., Giardia spp.), ki so zelo odporni 
na  klor. V takih pogojih zastarela tehnologija onemogoča pripravo zdra-
vstveno ustrezne pitne vode. V vodovodnem sistemu Postojna - Pivka 

je bilo potrebno vodo za prehrambene namene dvakrat  prekuhavati (v 
juniju in decembru), skupaj 13 dni.  

Tabela 3: Notranji nadzor  pitne vode leta 2011 po oskrbovalnih 
območjih

Ime oskrbovalnega 
območja (OO)

Št. rednih 
preskusov

Neskladni 
redni

Št. občasnih 
preskusov

Neskladni 
občasni

OO Osrednji del 108 12 7 4

OO Strane-Hrušev-
je-Šmihel

32 1 0 0

OO  Planina 15 1 0 0

OO Suhorje 3 1 0 0

V mesecu novembru  smo  v zajetju Malni in vodarni v Planini uvedli 
dodatno tedensko spremljanje surove in obdelane vode zaradi poveča-
nega tveganja oskrbe s pitno vodo zaradi obilnega gnojenja na vpliv-
nem območju zajetja Malni z digesterskim ostankom iz bioplinarne v 
Ilirski Bistrici. Z decembrskim deževjem je prišlo do večjega spiranja  
površja v podzemlje in onesnaženja zajetja, zaradi česar  je bil potreben 
ukrep omejitve uporabe pitne vode – prekuhavanje za prehrambene 
namene.
V prihodnje je potrebno pripraviti projekte in zagotoviti sredstva za 
ustrezno, mikrobiološko neoporečno pripravo pitne vode in ozavešča-
ti uporabnike o skupni odgovornosti za zdravstveno ustrezno pitno 
vodo na uporabnikovi pipi.
Vse dodatne informacije lahko dobite na spletni strani www.kovodpo-
stojna.si, na sedežu podjetja (tel. št.: 05 700 07 80) in po elektronski 
pošti: info@kovodpostojna.si.

Postojna, marec 2012
     Direktor
             mag. Edi Šibenik, l.r.


