
 

 

 
Obvestilo uporabnikom javnega sistema oskrbe s pitno vodo v občini Metlika 
 

O kakovosti pitne vode za preteklo leto vas vsak začetek leta obveščamo s prilogo k naši položnici, to 
obvestilo je objavljeno tudi na naši spletni strani  (kot zahteva Pravilnik o pitni vodi). Letno poročilo o 
skladnosti pitne vode predstavlja pregled rezultatov preizkušanja pitne vode za leto 2021 na 
oskrbovalnih območjih, kjer gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo izvaja Komunala Metlika. 
 
Kakovost vode v občini Metlika v letu 2021 
 

Kvaliteto pitne vode vsak dan redno spremljamo s pomočjo računalniško-telemetrične spremljave ter 
avtomatike, ki nas tekoče opozarja o odstopanjih pri parametrih v postopku zajema surove vode, 
priprave pitne vode  in distribucije pitne vode do končnega uporabnika. Sodoben sistem nam 
omogoča hitro ukrepanje v primeru odstopanj od normativov na postavljenih kritičnih kontrolnih 
točkah, ki so določene v sistemu HACCAP, ki  je namenjen obvladovanju tveganj za zdravje ljudi.  Za 
namene kontrole kakovosti se redno izvaja tudi notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode. Notranji 
nadzor se izvaja v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano Novo mesto, ki 
redno odvzema vzorce pitne vode in jih analizira na mikrobiološke in kemijske parametre, kot to 
predpisuje Pravilnik o pitni vodi. Neodvisna kontrola pitne vode pa se izvaja tudi v okviru državnega 
monitoringa.  
 

             Rezultati preiskav vzorcev pitne vode v letu 2021 

 Mikrobiološke analize 
Fizikalno kemične 

analize 
 

Vodni Vir 
Št. 

vzorcev 
% ustreznih 

Št. 
vzorcev 

% ustreznih 
Trdota 
vode* 

OBRH 48 100,0 16 100,0 11,7 
JAMNIKI 30 100,0 7 100,0 11,4 
HRAST 16 100,0 10 100,0 17,0 
SKUPAJ 94 100,0 33 100,0 * 

 

  Vir: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – OE Novo mesto. 
 
Iz rezultatov preizkušanja lahko povzamemo, da je mikrobiološka kvaliteta pitne vode na vseh treh 
vodovodnih sistemih ustrezna. Vsi mikrobiološki in fizikalno-kemični parametri so bil skladni s 
predpisanimi mejnimi vrednostmi iz Pravilnika o pitni vodi. Konec leta 2019 je bila zgrajena in poskusno 
zagnana čistilna naprava na sistemu Jamniki, tako da presežene motnosti vode v letu 2021 ni bilo 
zaznati. V letu 2021 so bili tudi vsi odvzeti vzorci na parameter desetil-atrazin zdravstveno ustrezni.   
 

Po zagotovilih NLZOH–NM lahko z gotovostjo trdimo, da prebivalci občine Metlika uporabljamo 
vodo iz javnega vodovoda, ki je pitna in ne povzroča tveganja za zdravje ljudi. Vse analize, ki jih 
izvaja NLZOH–NM so javno dostopne na sedežu podjetja Komunala Metlika. 
 
Letno poročilo NLZOH – NM za leto 2021 o kakovosti pitne vode je objavljeno na naši spletni strani 
www.komunala-metlika.si, v zavihku vodovod / kakovost pitne vode. 
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