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LETNO POROČILO O PITNI VODI IZ VODOVODNIH SISTEMOV, S KATERIMI UPRAVLJA 
KOMUNALA TRŽIČ D.O.O. ZA LETO 2022 in NAČINI OBVEŠČANJA UPORABNIKOV V LETU 
2023 
 
Iz desetih vodovodnih sistemov, ki so v upravljanju Komunale Tržič, se oskrbuje 12.437 
prebivalcev. 
Med največje vodovodne sisteme sodijo Žegnani studenec, Črni gozd in Mestni vodovod.  
V skladu z zakonodajo je na javnih vodovodih, ki jih upravlja Komunala Tržič, vzpostavljen 
notranji nadzor po načelih HACCP sistema.  
 
Nadzor kvalitete pitne vode je v letu 2022 potekal z izvajanjem notranjega nadzora,  ki ga po 
HACCP načelih izvaja Komunala Tržič in preko neodvisnega državnega monitoringa ter preko 
nadzora Zdravstvenega inšpektorata RS (zunanji nadzor).  
 

V sklopu notranjega nadzora se je izvajal redni mesečni odvzem vzorcev za mikrobiološke in 
fizikalno-kemijske preiskave, katerih obseg merjenih parametrov je določen s Pravilnikom o 
pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, s spremembami; v nadaljevanju Pravilnik).  
 
Za mikrobiološko preiskavo je bilo v letu 2022 v okviru rednega notranjega nadzora odvzetih 
138 vzorcev pitne vode iz vodovodnih virov in omrežij javnih vodovodov, 5 vzorcev je bilo 
neskladnih s Pravilnikom, a so bila odstopanja minimalna. Po izvedenih ukrepih smo s 
ponovnim odvzemom vzorcev izkazali skladnost s Pravilnikom. 
 
V primeru neskladnih vzorcev ali ugotovljenih morebitnih nepravilnosti na vodooskrbnih 
sistemih smo uporabnike obveščali v skladu z navodilom Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ). Tudi v letu 2023 bomo uporabnike vezano na navodilo NIJZ, Zdravstvenega 
inšpektorata RS in Nacionalnega laboratorija za okolje in hrano obveščali po ustaljeni praksi, 
upoštevajoč zadnjo verzijo izdanega navodila, ki vam jo podajamo v tabeli 1. 
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Tabela 1: Načini obveščanja uporabnikov pitne vode iz sistemov, ki so v upravljanju Komunale Tržič d.o.o. v letu 
2023 

ČLEN PRAVILNIKA  VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA 

9.  

 

Vzrok neskladnosti pitne vode 
hišno vodovodno omrežje ali 
njegovo vzdrževanje 

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 
sedmih dneh 

1. Osebno s kratkim 
obvestilom 
2. Obvestilo na oglasni deski 
uporabnika(-ov) hišnega 
vodovodnega omrežja 
3. S pisnim obvestilom 
uporabnikom hiš. vod. 
omrežja (lahko tudi po e-
pošti) 

21.  Obveščanje v primeru omejitve ali 
prepovedi uporabe pitne vode 

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v dveh 
urah (obvešča se vsak dan 
do preklica) 

1. Radio Gorenc 
2. Spletna stran 

www.komunala-trzic.si 
3. SMS oz. e-poštno 

obveščanje 
Na začetku in ob preklicu 
veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v 24 urah od 
začetka oz. preklica ukrepa 

4. Aplikacija 
http://www.npv.si/ 
(obveščanje NIJZ, ZIRS, 
NLZOH) 

22. 
Obveščanje v primeru izvajanja 
ukrepov za odpravo vzrokov 
neskladnosti 

Od začetka veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 
enem dnevu 

1. Radio Gorenc 
2. Spletna stran 

www.komunala-trzic.si 
3. SMS oz. e-poštno 

obveščanje  

31. Obveščanje v primeru odstopanja 
Na dan pridobitve 
dovoljenja, a najkasneje v 
sedmih dneh  

1. Radio Gorenc 
2. Spletna stran 

www.komunala-trzic.si 
3. S pisnim obvestilom 

uporabnikom hiš. vod. 
omrežja (lahko tudi po e-
pošti) 

34. Letno poročilo o skladnosti pitne 
vode 

Najmanj enkrat letno 
(najkasneje do 31. marca) 

1. Spletna stran  
www.komunala-trzic.si 
2. Lokalni časopis Tržičan  
3. Aplikacija 
http://www.npv.si/ 
(obveščanje NIJZ, ZIRS, 
NLZOH) 

 
Vse lastnike oz. upravljavce pomembnejših javnih objektov bomo obveščali preko SMS 
sporočil ali elektronskih sporočil. 
 
 

Na naši spletni strani http://www.komunala-trzic.si/ se lahko vključite 
v brezplačno elektronsko ali SMS obveščanje. 
 
 

Na spletni strani v zavihku Pitna voda>Pogosta vprašanja in odgovori boste našli tudi 
Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja, Navodila o 
prekuhavanju vode in Navodila za izvedbo dezinfekcijo vodovodnega omrežja.  
 

 

http://www.komunala-trzic.si/
http://www.komunala-trzic.si/pogosta-vprasanja/vodooskrba

