
 

 
 

KAKOVOST PITNE VODE V OBČINI KRANJSKA GORA V LETU 2022 

Komunala Kranjska Gora, javno komunalno podjetje, d.o.o., izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s 

pitno vodo v občini Kranjska Gora, kjer upravlja enajst vodovodnih sistemov: Rateče (Nadiža), Korensko 

sedlo, Jurež, Zagmajnica, Log, Železniški, Jasna, Belca, Dovje, Mojstrana (Vapš) in Zgornja Radovna. 

Za zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode se na vodnih virih Rateče (Nadiža), 

Belca, Log, Mojstrana (Vapš) in Zgornja Radovna opravlja stalna dezinfekcija z UV – žarki, na Dovjem 

stalna dezinfekcija z UV – žarki in delno natrijevim hipokloritom, na Jurežu pa stalna dezinfekcija z UV 

– žarki in plinskim klorom. Na ostalih vodnih virih se skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode 

zagotavlja brez predhodne obdelave. 

Skladnost oz. zdravstveno ustreznost pitne vode v podjetju izvajamo z notranjim nadzorom na osnovah 

HACCP sistema, v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 

74/15 in 51/17) in izvajanjem dobre higienske prakse.  

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

2022 na oskrbovalnih območjih, ki so v upravljanju javnega komunalnega podjetja Kranjska Gora 

d.o.o., zdravstveno ustrezna in varna za pitje. V času močnih nalivov je pogojno ustrezna pitna voda 

iz vodnega vira Jurež za naselje Srednji Vrh, kjer se izda preventivni ukrep prekuhavanja. Aktivnosti 

za odpravo motene oskrbe s pitno vodo že potekajo. 

Tabela1: Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora na posameznih vodovodnih sistemih v letu 2022: 

VODOVODNI 
SISTEM: 

Mikrobiološke analize Kemijske analize 

SKUPAJ SKLADNE NESKLADNE SKUPAJ SKLADNE NESKLADNE 
Rateče 7 7 0 1 1 0 

Korensko sedlo 4 3 1 – omrežje 1 1 0 

Kranjska Gora 24 20 3 – zajetje, surova voda 
1 - omrežje 

6 6 0 

Jasna 3 3 0 1 1 0 

Belca 4 4 0 1 1 0 

Dovje 9 7 2 – zajetje, surova voda 5 4 1 - omrežje 

Mojstrana 10 10 0 1 1 0 

Zg. Radovna 6 3 2 – zajetje, surova voda 
1- omrežje 

2 2 0 

Skupaj 67 57 10 18 17 1 

V letu 2022 je bilo v okviru notranjega nadzora na območju občine Kranjska Gora odvzetih 67 vzorcev 

pitne vode za mikrobiološke analize in 18 vzorcev pitne vode za kemijske analize. Skladnost pitne vode 

smo spremljali na zajetjih, vodooskrbnih objektih in pri končnih uporabnikih na internem vodovodnem 

omrežju.  

Večina neskladnih vzorcev je bila odvzetih na zajetju, surova voda. V dveh neskladnih vzorcih odvzetih na omrežju so bile 

prisotne koliformne bakterije v nizkem številu, ki so indikatorski parametri in ne predstavljajo resnejšega tveganja za zdravje 

uporabnikov pitne vode. V enem vzorcu odvzetem na omrežju pa so bile poleg koliformnih bakterij prisotne tudi fekalne 

bakterije (E. coli)  v nizkem številu. Upravljavec je izvedel ukrepe, ki so neskladnost odpravili. Zajetje, ki je prestavljajo 

tveganje za zdravje uporabnikov je bilo izločeno.  

V letu 2022 je bila večina vzorcev skladna s Pravilnikom o pitni vodi, zato ocenjujemo, da je pitna 

voda v občini Kranjska Gora zdravstveno ustrezna.  

 



 

 
 

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV 

Obvestilo predstavlja način in mesta, kjer se občani seznanijo z vsemi informacijami v zvezi z oskrbo s 

pitno vodo. Uporabnike obveščamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi  (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 

26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) oz. navodili nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): 

  

Člen 
¹ 

Časovna opredelitev Čas obveščanja Načina obveščanja 

9. Vzrok neskladnosti pitne 
vode hišno vodovodno 

omrežje ali njegovo 
vzdrževanje 

 

 
Od začetka veljavnosti ukrepa 
(če se izreče), a najkasneje v 

sedmih dneh 

1. Osebno 2  
(po telefonu, faksu, E- pošti) 
2. S pisnim obvestilom v nabiralniku oz. 
na oglasni deski uporabnika (ov) 
hišnega vodovodnega omrežja (pri več 
stanovanjskih stavbah) 
3. Telefonsko oz. elektronska pošta 

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)3 

1. Lokalni Radio Triglav 
2. Spletna stran upravljavca 
3. Lokalna televizija ATM Kr. Gora 
4. Elektronska pošta -javni objekti 

Na začetku in ob preklicu 
veljavnosti ukrepa, a najkasneje 

v dveh urah od začetka oz. 
preklica ukrepa 

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

22. Ob izvajanju ukrepov za 
odpravo vzrokov 

neskladnosti 
 

 
Od začetka veljavnosti ukrepa, a 

najkasneje v enem dnevu 

1. Lokalni Radio Triglav 
2. Spletna stran upravljavca 
3. Lokalna televizija ATM Kr. Gora 

31. Ob odstopanju 
posameznih vrednosti 

parametrov od zakonsko 
dovoljenih 

 

 
 

Na dan pridobitve dovoljenja, a 
najkasneje v sedmih dneh3 

1. Lokalni Radio Triglav 
2. Spletna stran upravljavca 
3. Lokalna televizija ATM Kr. Gora 
4. Elektronska pošta -javni objekti 

34. Obveščanje uporabnikov 
o skladnosti pitne vode v 

okviru notranjega 
nadzora 

 
Najmanj enkrat letno 

1. Lokalno glasilo Zgornjesavc 
2. Spletna stran upravljavca 

https://www.komunala-kg.si/novice 
3. Priloga k položnicam 

34. Letno poročilo o 
skladnosti pitne vode 

 
Najmanj enkrat letno (najkasneje 

do 31. marca za preteklo leto) 

1. Aplikacija  
www.npv.si 
(obveščanje NIJZ, NLZOH, ZIRS) 

 

1 Člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17). 
2 Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik. V primeru 
enostanovanjskih objektov zadostuje ta način obveščanja (samo osebno). 
3Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. 
dovoljenem odstopanju. 
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