JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o.
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE
v občini Ivančna Gorica v letu 2009
Javno komunalno podjetje Grosuplje je v letu 2009 izvajalo notranji nadzor v skladu s
Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) in Odlokom o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 108/08), s katerim
so natančneje opredeljeni načini oskrbe s pitno vodo ter pravice in dolžnosti uporabnikov in
upravljavcev na območju Občine Ivančna Gorica.
Notranji nadzor nad ustreznostjo pitne vode se je izvajal na območju Občine Ivančna Gorica
na vodovodnih sistemih Stična, Globočec, Metnaj in Debeli hrib. Na območjih, kjer se
izvaja lastna oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov, so notranji nadzor izvajali zasebni
upravljavci vodovodnih sistemov.
V okviru notranjega nadzora so se opravljali sanitarno higienski pregledi vodovodov (zajetij,
rezervoarjev, vodovodnih naprav, ožje okolice objektov), pregledi nekaterih kritičnih
predelov vodovarstvenih pasov, terenske meritve in odvzemi vzorcev pitne vode za
mikrobiološke in fizikalno kemijske laboratorijske preskuse.
Iz preglednice je razvidno, da je bilo v letu 2009 v primerjavi z letom poprej zabeležena 5%
večja poraba vode, 3% se je povečala porabe vode v gospodinjstvih in za 13% se je zmanjšala
poraba v sektorju gospodarstva, medtem ko se je povečala prodaja vode Komunali Novo
mesto za občino Žužemberk in sicer za 17%.
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Pooblaščena strokovna institucija, ki spremlja kvaliteto pitne vode v okviru notranjega
nadzora na območju Občine Ivančna Gorica, je Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (ZZV
Ljubljana). Ta opravlja preglede, odvzema vzorce in izdaja poročila o izidu mikrobioloških in
fizikalno – kemijskih preiskavah pitne vode. Poročila so javne listine in so na vpogled pri
upravljavcu vodovodnega sistema. V nadaljevanju so prikazani rezultati strokovnega pregleda
ZZV Ljubljana.
V preglednici 1 je predstavljena izvedba mikrobioloških in kemijskih preiskav pitne vode po
sistemih za leto 2009, v okviru katere je razvidno število odvzetih vzorcev in število
neskladnih vzorcev po posameznih sistemih.
Preglednica 1: Mikrobiološke in kemijske preiskave pitne vode po sistemih – notranji nadzor
v letu 2009
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VODOVOD STIČNA

Terenski pregled vodovoda je bil opravljen šestkrat in sicer:
4 - krat v suhem, stabilnem vremenu,
2 - krat v času močnejših padavin (dežja).
Skozi celo leto je vodovod deloval kot običajno. Vode je bilo dovolj.
Ob pregledih objektov z okolico je bilo ugotovljeno, da so bili le ti ustrezno očiščeni in
vzdrževani. Iz zbranih polletnih on -line meritev povišane motnosti je bilo ugotovljeno, da se
je ob večjih padavinah na zajetju Stiški potok pojavila povišana motnost nad 1 NTU kar 35 –
krat, vendar je povprečno trajala kratek čas in sicer manj kot pol dneva. Izvedeni so bili
ukrepi za zmanjševanje oz. odpravo tveganja zaradi pojava motnosti, z zaustavitvijo dovoda
vode v sistem z motnostjo večje od 3 NTU.
Iz laboratorijskih rezultatov analiz motnosti pitne vode iz omrežja je razvidno, da je bila v tem
letu, do uporabnikov distribuirana ustrezna voda.
Mikrobiološko preskušanje: Rezultati kažejo, da s Pravilnikom o pitni vodi, glede na
preskušane parametre, v letu 2009, od skupaj odvzetih 33 vzorcev pitne vode ni bil
skladen 1 vzorec.
Neskladen vzorec je bil ugotovljen ob pregledu, pri katerem je bilo za mikrobiološko
preskušanje odvzetih 5 vzorcev pitne vode iz omrežja. Vreme je bilo stabilno. V neskladnem
vzorcu je bila ugotovljena prisotnost koliformnih bakterij. Vzrok neskladnosti so bili ne
izvedeni preventivni ukrepi za vzdrževanje notranjega omrežja, po prenovi objekta. Po
izvedenem temeljitem spiranju je bila pitna voda, ob naslednjem pregledu, skladna z veljavno
zakonodajo.
Fizikalno kemijsko preskušanje: Rezultati kažejo, da so bili vsi odvzeti vzorci vode za
redne in občasne preskuse, glede na preskušane parametre, skladni z zahtevami Pravilnika o
pitni vodi.
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VODOVOD GLOBOČEC

Terenski pregled vodovoda je bil opravljen štirikrat in sicer:
3 - krat v suhem, stabilnem vremenu,
1 - krat v času močnejših padavin (dežja).
Skozi celo leto je vodovod deloval nemoteno, le ob prvem pregledu je bila ugotovljena
poškodba ohišja dozirnega sistema, kar je posledično prekinilo dezinfekcijo pitne vode na
črpališču. Okvara je bila še istega dne odpravljena, voda iz sistema pa je bila, kljub nizki
vrednosti prostega preostalega klora, skladna z veljavno zakonodajo.
Mikrobiološko in fizikalno kemijsko preskušanje: Rezultati kažejo, da so bili vsi odvzeti
vzorci pitne vode, za redne in občasne preskuse, glede na preskušane parametre, skladni z
zahtevami Pravilnika o pitni vodi.
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VODOVOD METNAJ

Terenski pregled vodovoda je bil opravljen trikrat in sicer:
1- krat v suhem, stabilnem vremenu in
2 - krat v času močnejših padavin (dežja).
Ob vseh treh pregledih je bilo ugotovljena, zelo nizke vrednosti prostega preostalega klora v
pitni vodi na omrežju in sicer vedno pod 0,10 mg/l pitne vode (le v 1 vzorcu je bila izmerjena
vrednost 0,12 mg/l pitne vode). Kljub nizkim vrednostim prostega preostalega klora, je bila
pitna voda iz sistema, glede na preskušane parametre, ob vseh treh pregledih vedno skladna z
veljavno zakonodajo.
Mikrobiološko in fizikalno kemijsko preskušanje: Rezultati kažejo, da so bili vsi odvzeti
vzorci vode za redne in občasne preskuse, glede na preskušane parametre, skladni z
zahtevami Pravilnika o pitni vodi.
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VODOVOD DEBELI HRIB

Terenski pregled vodovoda je bil opravljen dvakrat in sicer:
2 - krat v suhem, stabilnem vremenu.
Zaradi nestalne naseljenosti stanovanjskih objektov oz. počitniških hiš in s tem majhne porabe
pitne vode, se je v preteklem letu, na vodovodu posledično pojavljala mikrobiološka
neskladnost pitne vode na omrežju. Da bi uporabnikom zagotovili oskrbo s skladno pitno
vodo se je v začetku leta 2009 na vodovodu uvedla dezinfekcija pitne vode in sicer v
rezervoarju Radanja vas.
Mikrobiološko in fizikalno kemijsko preskušanje: Rezultati kažejo, da so bili vsi odvzeti
vzorci pitne vode, za redne in občasne preskuse, glede na preskušane parametre, skladni z
zahtevami Pravilnika o pitni vodi.
Pri zagotavljanju kakovosti pitne vode se pričakuje in računa na sodelovanje vseh
uporabnikov pitne vode, saj je stanje pitne vode odvisno od kakovosti vodonosnika, v katerem
podzemna voda odteka proti zajetju. Za prihodnjo oskrbo z vodo je potrebno v čim večji meri
zmanjševati obremenjevanje tal z različnimi onesnaževali na vseh področjih kot so
kmetijstvo, promet, urbanizacija, industrija ipd.
Za več informacij vabljeni na spletno stran Javnega komunalnega podjetja Grosuplje,
http://www.jkpg.si.
"naša skrb je čisto okolje"
Grosuplje, marec 2010

Pripravil:
Sandi Hribar
Vodja sektorja za varstvo okolja

Javno komunalno podjetje Grosuplje
Direktor: Tomaž Rigler
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