
 

KAKOVOST PITNE VODE V OBČINI ŽIROVNICA V LETU 2019 

Varna pitna voda nam omogoča življenje in predstavlja enega izmed osnovnih pogojev zdravja. Čeprav je pitna voda 

tako dragocena dobrina, jo prepogosto dojemamo kot nekaj danega. Tudi pomen stalnega nujnega preventivnega 

delovanja za zagotavljanje njene količine in kakovosti neredko spregledamo. 

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo v občini 

Žirovnica, v kateri upravlja vodovodna sistema Završnica in Ajdna. Predpis, ki ureja kakovost pitne vode, je Pravilnik o 

pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/14 in 51/17, v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik je usklajen 

z ustrezno direktivo Evropske unije. Kakovost pitne vode mora biti pod stalnim nadzorom. Po naši zakonodaji je ta 

nadzor dvojni: notranji in zunanji. Notranji nadzor zagotavlja upravljavec vodovoda: ta nadzor mora biti urejen na 

osnovah HACCP sistema, kar pomeni, da je treba vodo spremljati od zajema do porabe; nadzor zagotavlja stalen visok 

nivo varnosti pitne vode, ki ga samo z vzorčenjem ne bi mogli zagotoviti. Zunanji nadzor izvaja država in ga imenujemo 

monitoring oziroma spremljanje. Izvaja se po vnaprej pripravljenem letnem programu, ki ga potrdi minister za zdravje. 

V letu 2019 je bilo v okviru notranjega nadzora na območju občine Žirovnica odvzetih 49 vzorcev pitne vode za 

mikrobiološke analize in trije vzorci pitne vode za fizikalno - kemijske analize, od katerih je večina ustrezala zahtevam. 

Pri spremljanju kakovosti pitne vode razdelimo parametre na mikrobiološke, kemijske in fizikalne. Zaradi 

najpogostejših akutnih posledic je največja pozornost posvečena mikrobiološkim parametrom. Zdravstveno ustreznost 

pitne vode ocenjujemo glede na vrsto in vrednost preseženega parametra ter v povezavi z ostalimi parametri. Pri tem 

upoštevamo mejne vrednosti parametrov iz Pravilnika o pitni vodi. Analize vzorcev opravljajo v certificiranih 

laboratorijih za zdravje, okolje in hrano Kranj (NLZOH). 

Na osnovi rezultatov, navedenih v nadaljevanju poročila, ugotavljamo, da je bila pitna voda v letu 2019 na 

oskrbovalnih območjih v občini Žirovnica, ki so v upravljanju podjetja JEKO, d.o.o., zdravstveno ustrezna in varna za 

pitje.  
Tabela1: Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora na posameznih vodovodnih sistemih v letu 2019: 

VODOVODNI SISTEM Mikrobiološke analize Kemijske analize 

SKUPAJ SKLADNE NESKLADNE SKUPAJ SKLADNE NESKLADNE 
Završnica 27 25 2 1 1 0 

Ajdna 22 16 6 2 2 0 

SKUPAJ 49 41 8 3 3 0 

VODOVODNI SISTEM ZAVRŠNICA 

S pitno vodo oskrbuje približno 3.081 prebivalcev občine Žirovnica. Pitna voda se zagotavlja brez predhodne obdelave.  

V dveh neskladnih vzorcih, ki sta bila odvzeta na hišnem vodovodnem sistemu, so bile izolirane koliformne bakterije v 

nizkem številu, v enem vzorcu tudi bakterija Escherichia coli v nizkem številu.  Do neustreznega vzorca je prišlo zaradi 

zastajanja vode ter neprimernega vzdrževanja vodnih izlivk. Po izvedbi ukrepa izpiranja hišnega vodovodnega sistema 

in hidrantnega omrežja sta bila oba vzorca skladna. 

VODOVODNI SISTEM AJDNA 

S pitno vodo oskrbuje približno 1.288 prebivalcev. Pitna voda se zagotavlja brez predhodne obdelave. Dva neskladna 

vzorca sta bila odvzeta na zajetju, v obeh so bile prisotne koliformne bakterije v nizkem številu. Štirje neskladni vzorci 

so bili odvzeti na hišnem vodovodnem sistemu, kjer so bile prav tako izolirane koliformne bakterije v nizkem številu. V 

letu 2019 je bila izvedena sanacija jaška na spodnjem zajetju, saniran pa je bil tudi vodohran. Oboje je bilo vzrok za 

neskladne vzorce v preteklih letih. Po zaključeni sanaciji so bili vsi vzorci skladni. 

V letu 2019 je bil izboljšan nadzor nad kakovostjo in zadostnostjo pitne vode. Ukrepi, ki so bili izdani v primerih 

izrednih dogodkov, so bili učinkoviti in pravočasni. Ocenjujemo, da je bila pitna voda v letu 2019 zdravstveno 

ustrezna in varna za pitje. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bomo uporabnikom dostavljali zadostno količino 

vode ustreznega pritiska ter pravočasno obveščali v primeru omejitev uporabe pitne vode. Temeljni cilj predstavlja 

zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode, varne za pitje. 


