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Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije  
 

 
U R E D B O 

 
o pitni vodi 

 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  
 
 

1. člen 
(vsebina) 

 
Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, 
namenjene za prehrano ljudi (UL L št. 330 z dne 5. 12. 1998, str. 32), zadnjič spremenjena z 
Direktivo Komisije (EU) 2015/1787 z dne 6. oktobra 2015  o spremembi prilog II in III  k Direktivi 
Sveta 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, določa zahteve, ki jih mora 
izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi 
kakršnegakoli onesnaţenja pitne vode.  
 
Ta uredba določa tudi: 
-obveznosti upravljavca vodovoda, 
-spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo, 
-postopek za izdajo dovoljenj za odstopanje od mejnih vrednosti kemijskih parametrov,  
-pristojni organ za izvajanje uradnega zdravstvenega nadzora nad izvajanjem te uredbe, 
-kazenske določbe. 
 
 

2. člen 
 (izrazi) 

 
Poleg izrazov, ki so opredeljeni v predpisu o oskrbi s pitno vodo, imajo za namene te uredbe 
sledeči izrazi naslednji pomen:  
 
Pitna voda je voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi 
hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in ne glede na to, ali se 
dobavlja iz vodovoda, cistern ali kot predpakirana voda in vsa voda, ki se uporablja za izvajanje 
ţivilske dejavnosti, razen če nosilec ţivilske dejavnosti dokazuje, da v določeni fazi pridelave, 
predelave ali distribucije ţivil lahko uporablja tudi vodo, ki ni skladna za zahtevami te uredbe in s 
tem ni povzročeno tveganje za zdravje ljudi. 
Predpakirana pitna voda je v prometu označena z imenoma namizna ali izvirska voda, kot sta 
opredeljeni v predpisu o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi. 
 
Interna vodovodna napeljava so cevi, oprema in naprave, ki so nameščene med odjemnim 
mestom, ki je opredeljeno v predpisih, ki ureja oskrbo s pitno vodo in mestom uporabe, ki je 
opredeljeno v 7. členu te uredbe;  
 
Oskrbovalno območje je zemljepisno določeno območje, na katerem ima pitna voda pribliţno 
enake vrednosti mikrobioloških, kemijskih in indikatorskih parametrov iz Priloge I te uredbe . 
Oskrbovalno območje se lahko oskrbuje z vodo iz enega ali več zajetij za pitno vodo. 

Mali vodovod je vodovod, ki je namenjen lastni oskrbi s pitno vodo in v povprečju zagotavlja manj 
kot 10 m3 pitne vode na dan ali oskrbuje manj kot 50 uporabnikov pitne vode. V primeru, če  
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vodovod oskrbuje enega ali več objektov v javni rabi (kot so opredeljeni v predpisih s področja 
gradnje objektov) ali objekte, kjer se izvaja ţivilska dejavnost (kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 
178/2004 EP in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah ţivilske 
zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zahtevajo varnost 
krme) se ne glede na njegovo velikost ne šteje za mali zasebni vodovod.  

Načrt za zagotavljanje varnosti pitne vode (v nadaljnjem besedilu: Načrt) je opis aktivnosti in 
ukrepov, ki jih pripravlja in izvaja upravljavec z namenom  stalnega in učinkovitega zagotavljanja 
zdravstveno ustrezne in skladne pitne vode.  Načrt temelji na prepoznavanju nevarnosti in nevarnih 
dogodkov, oceni tveganj, zagotavljanju preventivnih ukrepov za preprečevanje oz. obvladovanje 
teh tveganj, preverjanju učinkovitosti priprave pitne vode in spremljanju  izpolnjevanja zahtev za 
pitno vodo.  
 
Verifikacijski monitoring je vzorčenje in preskušanje pitne vode ter ugotavljanje njene 
zdravstvene ustreznosti in skladnosti.  
 
Informacijski sistem pitne vode je elektronski sistem zbiranja podatkov o rezultatih verifikacijskih 
monitoringov, o vodovodih in njihovih upravljavcih, o oskrbovalnih območjih, o načinu priprave pitne 
vode, o mestih vzorčenja in o drugih podatkih, ki so potrebni  za pripravo  poročil o  pitni vodi. 
 

Priporočilo je za namene te uredbe dokument v pomoč upravljavcem vodovodov, uporabnikom 
pitne vode in drugim deleţnikom in je pravno nezavezujoč. 

Navodilo je za namene te uredbe dokument, ki podrobneje določa obveznosti upravljavca 
vodovoda ali drugega deleţnika in je pravno zavezujoč. 

 
3. člen 

(področje uporabe) 
 

Ta uredba se uporablja za pitno vodo, kot je opredeljena v 2. členu te uredbe. 
 
Za pitno vodo iz malih zasebnih vodovodov se uporablja samo II. poglavje te uredbe.  
 
Uredba se ne uporablja za: 
- naravne mineralne vode, ki se dajejo v promet v skladu s predpisom, ki ureja naravne mineralne 
vode, izvirske vode in namizne vode, 
- vode, ki so zdravila v skladu s predpisi, ki urejajo zdravila. 
 
 

4. člen 
(odbor za pitno vodo) 

 
Minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu. minister) imenuje Odbor za pitno vodo (v 
nadaljevanju " Odbor").  
Odbor sestavljajo predstavniki ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo), ministrstva, pristojnega za okolje, ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, Agencija 
Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO), Nacionalni inštitut za javno zdravje (v 
nadaljnjem besedilu: NIJZ), Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem 
besedilu: NLZOH), Zdravstveni inšpektorat RS (v nadaljnjem besedilu: ZIRS), in predstavnik 
upravljavcev. Po potrebi se k sodelovanju povabi tudi predstavnike drugih inštitucij.  

Odbor opravlja naslednje naloge :  
 
- obravnava in potrdi predlog programa osnovnega verifikacijskega monitoringa pitne vode, 
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- spremlja podatke o nacionalnih monitoringih voda,  
 
- obravnava in odloča o posodobitvi Seznama snovi za pripravo pitne vode in seznama postopkov 
dezinfekcije iz 8. člena te uredbe. 
 
Odbor lahko predlaga ministrstvu posebno spremljanje stanja pitne vode na določenih oskrbovalnih 
območjih, ki ga izvaja NLZOH v breme proračuna Republike Slovenije 
 
Delovanje odbora se podrobneje določi s poslovnikom. 

 

II. ZAHTEVE ZA PITNO VODO 
 

5. člen 
(zdravstvena ustreznost in skladnost) 

 
 

Pitna voda mora biti zdravstveno ustrezna in skladna. 
 
Pitna voda je zdravstveno ustrezna kadar: 
 
- ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik v številu, ki  lahko predstavlja 
nevarnost za zdravje ljudi; 
 
- ne vsebuje snovi ali organizmov v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko 
predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi; 
 
-ne vsebuje snovi ali organizmov, ki lahko povzročajo odpor pri uporabnikih. 
 
Pitna voda je skladna, kadar izpolnjuje zahteve za mejne vrednosti parametrov iz Priloge I. 
Skladnost z mejnimi vrednostmi parametrov iz dela C Priloge I je določena za namene izvajanja 
Načrta za zagotavljanje varnosti pitne vode, za spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo in za 
ukrepanje upravljavcev vodovodov v primeru, ko pitna voda ni zdravstveno ustrezna in/ali skladna. 
 
 

6. člen 
(mesta uporabe) 

 
Zdravstvena ustreznost in skladnost pitne vode je zagotovljena na sledečih mestih uporabe: 
 
1. za pitno vodo iz vodovodov, na mestih, kjer voda izteka iz pip , ki se običajno uporabljajo za pitje, 
kuhanje, pripravo hrane ali druge gospodinjske namene; 
 
2. v objektih, kjer se izvaja ţivilska dejavnost, na mestih, kjer se pitna voda uporablja; 
 
3. v objektih za predpakiranje pitne vode, namenjene za promet, na mestu, kjer se pitna voda polni; 
 
4. v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami, na mestu iztoka iz cisterne. 
 
 

7. člen 
(mali vodovod)  

 
V primeru oskrbe s pitno vodo z malimi vodovodi občina seznani uporabnike pitne vode: 
-z informacijo, da se ta uredba za njihovo oskrbo ne uporablja, razen določil II. poglavja,  
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-s priporočilom o moţnih ukrepih za varovanje zdravja uporabnikov pitne vode pred škodljivimi 
učinki zaradi onesnaţevanja vode, ki se uporablja kot pitna voda. 

 
Če obstaja utemeljen sum, da pitna voda lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi, občina takoj 
seznani uporabnike pitne vode s priporočilom o ravnanju uporabnikov v primeru utemeljenega 
suma, da pitna voda predstavlja nevarnost za zdravje.  
 
Občina določi odgovorno osebo za izvajanje določil tega člena, ki mora opraviti usposabljanje v 
enakem obsegu, kot odgovorna oseba upravljavca iz 10. člena te uredbe. 
 
Priporočili iz tega člena sta objavljeni na spletnih straneh ministrstva.  
 
 

8. člen 
(priprava pitne vode ) 

 
Priprava pitne vode so postopki za doseganje zdravstveno ustrezne in skladne pitne vode ter vsako 
drugo spreminjanje lastnosti pitne vode od zajetja do mesta uporabe. 

Za pripravo pitne vode se lahko uporabljajo le snovi, ki so navedene v seznamu snovi za pripravo 
pitne vode in seznamu postopkov dezinfekcije (v nadaljnjem besedilu: Seznam).  Za izvajanje 
dezinfekcije pitne vode, v okviru priprave pitne vode se lahko uporabljajo le postopki dezinfekcije 
pitne vode, ki so navedeni v Seznamu. Upravljavec oziroma upravljavec objekta mora preverjati 
učinkovitost uporabljenega postopka dezinfekcije in zagotoviti, da je vsako onesnaţenje s 
stranskimi produkti dezinfekcije čim manjše, ne da bi bil pri tem ogroţen učinek dezinfekcije. Pri 
uporabi snovi in postopkov iz Seznama je potrebno upoštevati vse zahteve, ki so navedene v 
Seznamu. 
 
Seznam je objavljen na spletnih straneh ministrstva in se redno, najmanj enkrat letno posodablja, 
skladno z najnovejšimi strokovnimi spoznanji.  
 
 
 

9. člen 
(materiali in proizvodi, ki prihajajo v stik s pitno vodo) 

 
Vodovod mora biti zgrajen in vzdrţevan tako, da ustreza zahtevam predpisov s področja graditve 
objektov in da omogoči izpolnjevanje zahtev za pitno vodo ter da prepreči poslabšanja lastnosti 
pitne vode. 
 
Materiali in proizvodi, ki so v stiku s pitno vodo ali so namenjeni za stik s pitno vodo v vodovodu ali 
interni vodovodni napeljavi, ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati 
na zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode. 
 
Šteje se, da materiali in proizvodi izpolnjujejo zahteve iz prejšnjega odstavka, če so skladni s 
Priporočili za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki so objavljena na spletnih straneh 
ministrstva. 
 
 

III. UPRAVLJAVEC VODOVODA 
 
 

10. člen 
(odgovorna oseba) 

 
Vodovod ima upravljavca vodovoda (v nadaljnjem besedilu: upravljavec), ki je določen v skladu s 
predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.  
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Upravljavec mora imeti zaposleno ogovorno osebo za izvajanje določb te uredbe, ki ima najmanj 
visoko strokovno izobrazbo naravoslovne, tehnične ali zdravstvene smeri. 
 
Odgovorna oseba je usposobljena oseba, ki uspešno opravi preverjanje znanja  po programu, 
določenem v tej uredbi.  
 
Program strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja je določen v prilogi x te uredbe. 
 
 

11. člen 
(zagotavljanje zdravstvene ustreznosti in skladnosti) 

 
Upravljavec mora zagotavljati zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode z izvajanjem ukrepov 
v skladu z določili te uredbe.  
 
 

12. člen 
(interna vodovodna napeljava) 

 
Ne glede na prejšnji člen te uredbe se smatra, da je upravljavec izpolnil svoje obveznosti, kadar 
dokaţe, da je interna vodovodna napeljava vzrok, da pitna voda ni  zdravstveno ustrezna in/ali 
skladna. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek mora upravljavec, kadar ugotovi, da zaradi interne vodovodne 
napeljave pitna voda ni zdravstveno ustrezna in/ali skladna, zagotoviti: 

1. priporočila lastnikom ali upravljavcem oziroma upravnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje ali 
odpravo tveganja,  

2. kadar je to primerno, ukrepe, kot so ustrezne metode priprave pitne vode, za spremembo 
lastnosti pitne vode na odjemnem mestu, tako da se zmanjša ali odpravi tveganje, da pitna voda po 
dobavi ne bi bila skladna in 

3.  obveščanje uporabnikov pitne vode in posredovanje priporočil o vseh moţnih dodatnih ukrepih 
za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti in/ali skladnosti pitne vode, ki bi jih morali sprejeti.  
 
V zdravstvenih ustanovah, hotelih in drugih turistično nastanitvenih objektih, dijaških in študentskih 
domovih, športnih centrih in drugih objektih,  v katerih lahko pri uporabi pitne vode pride do 
izpostavljenosti legionelam, morajo imeti lastniki oziroma upravljavci ali upravniki izdelan Načrt za 
preprečevanje legioneloz v zvezi z interno vodovodno napeljavo. Navodila za izdelavo Načrta 
pripravi NIJZ in so objavljena na spletni strani. 
  
Za odpravo zdravstvene neustreznosti in/ali neskladnosti pitne vode, ki je posledica interne 
vodovodne napeljave ali njenega vzdrţevanja je odgovoren lastnik objektov, razen v objektih v javni 
rabi, kjer je odgovoren upravljavec teh objektov.  
 
Priporočila o ukrepih za zmanjšanje ali odpravo zdravstvene neustreznosti in/ali neskladnosti pitne 
vode zaradi interne vodovodne napeljave so objavljena na spletni strani ministrstva.  

 
13. člen 

(določitev oskrbovalnega območja ) 
 
Upravljavec v primeru, ko se za posamezni del vodovoda pričakuje različne vrednosti 
mikrobioloških, kemijskih ali indikatorskih parametrov iz Priloge 1 te uredbe, znotraj vodovoda 
določi več oskrbovalnih območij. 
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14. člen 
(načrt za zagotavljanje varnosti pitne vode) 

 
Upravljavec za vsako oskrbovalno območje pripravi Načrt v skladu z opisom obveznih delov načrta 
iz priloge IV te uredbe. 
 
Upravljavec redno izvaja vse aktivnosti in ukrepe iz Načrta ter vsaj vsaki 2 leti pregleda ustreznost 
celotnega Načrta in ga po potrebi spremeni. 
 
Priporočila za izdelavo načrta izdela NIJZ in so objavljena na spletnih straneh ministrstva.  

  
 

15. člen 
(ukrepanje v primeru zdravstvene neustreznosti in/ali neskladnosti ) 

 

Če upravljavec sumi ali ugotovi, da pitna voda ni skladna, mora ukrepati v skladu z Navodili o 
ukrepanju ob neskladnih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih parametrih (v nadaljnjem besedilu: 
Navodila o ukrepanju). Upravljavec mora nemudoma ugotoviti vzroke neskladnosti in izvesti ukrepe 
za njihovo odpravo. Uspešnost ukrepov mora upravljavec dokazati z laboratorijskim preskušanjem 
skladno z določili 21. člena te Uredbe.  
 
V skladu z Navodili o ukrepanju in/ali v primeru dogodka, ki predstavlja nevarnost za zdravje ljudi, 
izda upravljavec ukrep omejitve uporabe ali prekinitev dobave pitne vode. Pri izbiri ukrepov mora 
upoštevati tveganje za zdravje ljudi, ki bi jih omejitev uporabe ali prekinitev dobave pitne vode 
povzročila. Upravljavec o tem nemudoma obvesti uporabnike pitne vode skladno z Navodili o 
obveščanju uporabnikov ter jim posreduje ustrezna priporočila o ravnanju s pitno vodo. Upravljavec 
v roku 24 ur po izdanem ukrepu vnese podatke o ukrepih v informacijski sistem. 
 
Upravljavec mora v čim krajšem času  začeti z ukrepi odprave nevarnosti za zdravje ljudi, ki jih 
predstavlja pitna voda in o tem obvestiti uporabnike. 
 
Ob preklicu ukrepa omejitve ali prekinitve dobave pitne vode upravljavec dokazuje uspešnost 
ukrepov z laboratorijskim preskušanjem, skladno z določili 21. člena te Uredbe.  
 
Navodila iz tega člena so objavljena na spletni strani ministrstva. 
 
 
 

16. člen 
(podatki za uporabnika pitne vode) 

 
Podatki o izpolnjevanju zahtev za pitno vodo morajo biti uporabnikom vedno na razpolago pri 
upravljavcu. 
 
Upravljavec mora uporabnikom pitne vode vsaj enkrat letno posredovati podatke o izpolnjevanju 
zahtev za pitno vodo. 
 
Letni podatki o izpolnjevanju zahtev za pitno vodo vsebujejo vsaj: 
- ime sistema za oskrbo s pitno vodo, 
- ime oskrbovalnega območja, 
- število uporabnikov, 
- količina distribuirane vode, 
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- občine, ki jih oskrbuje (v kolikor je v posamezni občini več oskrbovalnih območjih, je potrebno 
navesti posamezna naselja), 
- število opravljenih preskušanj in obseg opravljenih preskušanj, 
- število neskladnih preskušanj. 
 
 
 

IV. SPREMLJANJE IZPOLNJEVANJA ZAHTEV ZA PITNO VODO 
 
 

17. člen 
(verifikacijski monitoring) 

 
Spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo se izvaja z verifikacijskim monitoringom.  
 
Z verifikacijskim monitoringom se : 
-potrjuje zdravstvena ustreznost in skladnost pitne vode, 
-potrjuje učinkovitost morebitne priprave pitne vode, 
-dokazuje ustreznost delovanja vodovoda ob neugodnih vremenskih in drugih nepredvidljivih 
razmerah, 
- spremlja vpliv materialov in proizvodov, ki so v stiku s pitno vodo. 
 
Verifikacijski monitoring vključuje osnovni del verifikacijskega monitoringa, ki je določen s Prilogo II  
te uredbe, in preostali del, ki ga določi upravljavec glede na celoten Načrt. 
 
 

18. člen 
(osnovni del verifikacijskega monitoringa) 

 
Osnovni del verifikacijskega monitoringa je obseg vzorčenja in preskušanja kot je določen v prilogi 
II te uredbe. 
 
Za vsako oskrbovalno območje NLZOH do 31. avgusta v tekočem letu v informacijskem sistemu 
skladno s Prilogo II te uredbe določi število vzorcev za preskušanja na posameznem mestu 
vzorčenja ter opredeli parametre, ki se preskušajo v posameznemu vzorcu pitne vode.   
 
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena upravljavec na podlagi ocene tveganja in 
izvajanja preventivnih ukrepov, ponovni oceni in določitvi prioritetnih tveganj, kot je opisano v 
Prilogi IV te uredbe, predlaga in vnese v informacijski sistem odstopanje od določil NLZOH za 
osnovni del verifikacijskega monitoringa.  Pogoji za odstopanja so navedeni v prilogi II, del C te 
uredbe. 
  
potrebno bo prehodno obdobje, za katerega NLZOH natančno predpiše osnovni del verifikacijskega monitoringa za vsako 
oskrbovalno območje na podlagi monitoringa zadnjih 3 let, člen se bo začel izvajati, ko bodo načrti oziroma ocena 
tveganja pregledani in potrjeni   

 
 

19. člen 
 ( izvajanje osnovnega dela verifikacijskega monitoringa)  

 
NLZOH v okviru izvajanje javne sluţbe opravlja vse naloge v zvezi s pripravo in izvajanjem 
osnovnega dela verifikacijskega monitoringa ter z delovanjem in vzdrţevanjem informacijskega 
sistema, ki je  opredeljen v 21. členu te uredbe.  
 
Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje vzorcev pitne vode v okviru osnovnega dela 
verifikacijskega monitoringa se izvaja v breme upravljavca. 
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20. člen 
 (informacijski sistem)  

 
Informacijski sistem upravlja NLZOH.  
 
Upravljavec mora biti prijavljen v informacijski sistem in redno vnaša vse podatke o spremembah 
identifikacijskih podatkov vodovoda, upravljavca, oskrbovalnega območja, mest vzorčenja in 
podatkov o načinu izvajanja priprave pitne vode.  
 
Upravljavcu je omogočen dostop do podatkov informacijskega sistema za področje vodovoda, ki ga 
upravlja.  
 
NLZOH sproti elektronsko obvešča upravljavce o ugotovljenih neskladnostih pri laboratorijskem 
preskušanju pitne vode v okviru izvajanja osnovnega dela verifikacijskega monitoringa. 
 
Upravljavec v roku 8 dni po prejemu rezultata preskušanja vnese v informacijski sistem podatke o 
rezultatih verifikacijskega monitoringa, ki niso vključeni v osnovni del verifikacijskega monitoringa. 
 
Upravljavec v roku enega meseca od ugotovljene neskladnosti iz 15. člena te uredbe vnese 
podatke o vzrokih in ukrepih za odpravo neskladnosti v informacijski sistem, skladno z Navodili o 
posredovanju informacij o ukrepih upravljavcev ob ugotovljeni neskladnosti pri verifikacijskem 
monitoringu pitne vode v informacijski sistem, ki so objavljeni na spletnih straneh ministrstva. 
 
Neposreden dostop do podatkov iz informacijskega sistema je omogočen pooblaščenim osebam 
ministrstva, ZIRS, NIJZ, ministrstva, pristojnega za okolje, ARSO.  
 
Rezultati verifikacijskega monitoringa se objavljajo na spletnih straneh ministrstva.  
 
 

21. . člen 
(vzorčenje in laboratorijsko preskušanje) 

 
Odvzem vzorcev, laboratorijsko preskušanje odvzetih vzorcev in ugotovitve skladnosti preskušanih 
vzorcev pitne vode za namene verifikacijskega monitoringa opravljajo pravne osebe/laboratoriji, ki 
izpolnjujejo splošna merila za delovanje preskusnih laboratorijev skladno s standardom SIST EN 
ISO/IEC 17025 in ki imajo v obseg akreditacije vključeno metodo vzorčenja pitne vode skladno s 
standardom SIST EN ISO 5667-5 oziroma metodo vzorčenja za mikrobiološka preskušanja v 
skladu s standardom SIST EN ISO 19458.  
 
Laboratorijsko preskušanje odvzetih vzorcev in ugotovitve skladnosti preskušanih vzorcev pitne 
vode za namene verifikacijskega monitoringa za mikrobiološke parametre se izvajajo v skladu z 
določili Priloge III del A te uredbe  in ga lahko opravljajo pravne osebe/laboratoriji, ki imajo za 
preskusne parametre akreditirano metodo preskušanja. Poleg metod iz dela A Priloge III te uredbe 
se za mikrobiološka preskušanja lahko uporabljajo tudi druge metode, če se lahko dokaţe, da so 
dobljeni rezultati vsaj toliko zanesljivi kot rezultati, ki jih dajejo navedene metode. O tako 
uporabljenih metodah, ministrstvo, pristojno za zdravje, obvesti Evropsko komisijo. 
 
Laboratorijsko preskušanje odvzetih vzorcev in ugotovitve skladnosti preskušanih vzorcev pitne 
vode za namene verifikacijskega monitoringa za kemijske in indikatorske parametre  se lahko 
izvaja s katerokoli metodo preskušanja, pod pogojem, da izpolnjuje zahteve  v skladu z določili dela 
B Priloge III te uredbe  in ga lahko opravljajo pravne osebe/laboratoriji, ki uporabljajo sisteme 
vodenja kakovosti v skladu s standardom EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim mednarodno 
priznanim standardom in redno sodelujejo v medlaboratorijskih primerjalnih preskušanjih na 
področju pitne vode. 
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22. člen 
(poročila o pitni vodi) 

 
NLZOH pripravi do konca maja za preteklo koledarsko leto letno poročilo o pitni vodi na podlagi 
rezultatov izvajanja verifikacijskih monitoringov .  
 
Na podlagi letnih poročil o pitni vodi in v skladu z napotki Evropske komisije, NLZOH izpolni 
zahteve v zvezi s poročanjem Evropski komisiji, ki zajema tri koledarska leta in se nanaša na vsa 
oskrbovalna območja, ki zagotavljajo vsaj povprečno 1000 m3 pitne vode dnevno ali oskrbujejo več 
kot 5000 uporabnikov ter o tem obvesti ministrstvo.  
 
NIJZ pripravlja triletna poročila o stanju pitne vode na podlagi letnih poročil o pitni vodi iz 1. 
odstavka tega člena,  in na podlagi drugih podatkov, ki lahko vplivajo na zdravje uporabnikov pitne 
vode oziroma na zdravstveno ustreznost pitne vode. 
 
 

V. DOVOLJENJA ZA ODSTOPANJE KEMIJSKIH PARAMETROV  
 

23. člen 
(odstopanje od mejnih vrednosti kemijskih parametrov) 

 
Upravljavec lahko v primeru, ko so izpolnjeni osnovni pogoji za odstopanja, poda na ministrstvo 
vlogo za dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti kemijskih parametrov. 
 
Osnovni pogoji za odstopanja so: 
- pitna voda je neskladna z določili iz Priloge 1 del B te uredbe, hkrati pa navedena neskladnost ne 
predstavlja tveganja za zdravje ljudi, 
- oskrbe s pitno vodo ni mogoče izvajati na drug sprejemljiv način, 
- pitna voda ni namenjena predpakiranju. 
 
 
Upravljavec se pred oddajo vloge lahko posvetuje z NIJZ ali se odstopanje, ki traja maksimalno do 
30 dni lahko smatra kot nepomembno in dovoljenje ni potrebno. V tem primeru NIJZ določi najvišjo 
dovoljeno vrednost neskladnega parametra, ukrepe ter rok za odpravo neskladnosti.  
 
Določba prejšnjega odstavka ne velja za primere, če je v zadnjem letu vrednost kateregakoli 
parametra presegla mejno vrednost skupno za več kot 30 dni. 
 
Postopek izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka poteka v skladu z zakonom, ki ureja splošni 
upravni postopek, če ta uredba ne določa drugače. 
 
 

24. člen 
(vloga za izdajo dovoljenja) 

 
Vloga upravljavca za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka prejšnjega člena vsebuje podatke o: 
 
1. vodovodu in oskrbovalnem območju, na katerega se vloga nanaša; 
 
2. dnevni količini dobavljene pitne vode; 
 
3. številu uporabnikov pitne vode na oskrbovalnem območju; 
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4. nosilcih ţivilske dejavnosti na področju oskrbovalnega območja, kjer pitna voda lahko vpliva na 
varnost ţivil v njihovi končni obliki; 
 
5. rezultatih preskušanja parametra, ki ni skladen, za obdobje 1 leta 
 
6. vzrokih za neskladnost; 
 
7. razlogih, zaradi katerih ni mogoče drugače zagotoviti oskrbe s pitno vodo; 
 
8. predvidenem času trajanja neskladnosti pitne vode na oskrbovalnem območju; 
 
9. terminsko in finančno opredeljenemu načrtu ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti.  
 
 

25. člen 
(mnenje o vlogi za izdajo dovoljenja) 

 
Ministrstvo v postopku odločanja o izdaji dovoljenja na podlagi vloge upravljavca iz 27. člena 
pridobi strokovno mnenje NIJZ. 
 
Strokovno mnenje vsebuje oceno glede: 
-  tveganja za zdravje ljudi, 
- zmoţnosti drugega sprejemljivega način zagotovitve oskrbe s pitno vodo,  
- sanacijskih ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti, vključno s časovnim načrtom ukrepov in 
oceno stroškov za njihovo izvajanje. 
 
Poleg ocen iz prejšnjega odstavka lahko NIJZ v strokovnem mnenju predlaga: 
- shemo vzorčenja in preskušanja pitne vode,  
- priporočila za varovanje zdravja občutljivih skupin uporabnikov pitne vode, za katere odstopanje 
lahko predstavlja tveganje za zdravje. 
 
 
 

26. člen 
     (prvo dovoljenje) 

 
(1) Na podlagi vloge upravljavca in na podlagi strokovnega mnenja minister, pristojen za zdravje 
izda odločbo, s katero obvesti upravljavca, ali se dovoli uporaba pitne vode, ki odstopa od mejnih 
vrednosti kemijskih parametrov iz dela B Priloge I te uredbe. Dovoljenje se izda za največ tri leta. 
Tri mesece pred potekom obdobja, za katerega je bilo dovoljenje izdano, upravljavec posreduje 
ministrstvu končno poročilo o doseţenem izboljšanju pitne vode.  
 
 
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o: 
 
1. razlogih za izdajo dovoljenja; 
 
2. oskrbovalnem območju s pitno vodo, na katerega se dovoljenje nanaša; 
 
3. dnevni količini dobavljene pitne vode; 
 
4. številu uporabnikov pitne vode na oskrbovalnem območju; 
 
5. nosilcih ţivilske dejavnosti na oskrbovalnem območju; 
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6. podatke o rezultatih preskusov parametra, na katerega se nanaša dovoljenje, za obdobje 1 leta, 
in najvišjo dopustno vrednost, do katere lahko parameter odstopa; 
 
7. shemo vzorčenja v času odstopanja parametra, na katerega se odstopanje nanaša; 
 
8. povzetek načrta za odpravo neskladnosti, vključno s časovnim načrtom ukrepov, oceno stroškov 
za njihovo izvajanje in načinom spremljanja njihovega izvajanja; 
 
9. morebitnih priporočilih za varovanje zdravja občutljivih skupin uporabnikov pitne vode  
 
10. roke za posredovanje vmesnih poročil o poteku odpravljanja neskladnosti in doseţenem 
izboljšanju pitne vode; 
 
11. obdobje, za katerega se dovoljenje izda. 
 
 
 
 

27. člen 
(obveščanje Evropske komisije o prvem dovoljenju) 

 
Ministrstvo v dveh mesecih od izdaje dovoljenja iz 29. člena te uredbe za oskrbovalno območje, ki 
presega povprečno 1000 m3 na dan ali oskrbuje več kot 5000 uporabnikov obvesti Evropsko 
komisijo o izdanem dovoljenju, skupaj s podatki iz drugega odstavka prejšnjega člena. 
 
 

28. člen 
(drugo in tretje dovoljenje) 

 
(1) Izjemoma, lahko minister, pristojen za zdravje na podlagi končnega poročila iz prvega odstavka 
29. člena te uredbe, izda drugo dovoljenje o uporabi pitne vode, ki odstopa od mejnih vrednosti  
kemijskih parametrov iz dela B Priloge I te uredbe še za največ tri leta.  
 
(2) Za dovoljenja iz prejšnjega odstavka, ministrstvo posreduje Evropski komisiji poročilo o 
dejavnostih iz prvega dovoljenja, skupaj z razlogi za izdajo drugega dovoljenja za odstopanje. 
 
(3) V izjemnih okoliščinah lahko ministrstvo zaprosi Evropsko komisijo za tretje dovoljenje o uporabi 
pitne vode, ki odstopa od mejnih vrednosti kemijskih parametrov iz dela B Priloge I, za obdobje, ki 
ne presega treh let. Evropska komisija izda o tem dovoljenje z odločbo naslovljeno na Republiko 
Slovenijo. 
 
Za izdajo dovoljenj iz tega člena se smiselno uporabljajo določbe te uredbe, ki veljajo za izdajo 
prvega dovoljenja o uporabi pitne vode, ki odstopa od mejnih vrednosti kemijskih parametrov iz 
dela B Priloge I. 
 

29. člen 
(obveščanje uporabnikov o dovoljenih za odstopanje) 

 
(1) Upravljavec zagotovi, da so uporabniki pitne vode obveščeni o dovoljeni uporabi pitne vode, ki 
odstopa od mejnih vrednosti kemijskih parametrov iz dela B Priloge I in o načrtu za odpravo 
neskladnosti.  
 
(2) Upravljavec seznani občutljive skupine uporabnikov pitne vode, za katere odstopanje parametra 
predstavlja tveganje za zdravje, z morebitnimi tveganji in s priporočili za varovanje njihovega 
zdravja. 
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VI. URADNI NADZOR 
 

30. člen 
 

Uradni zdravstveni nadzor nad izvajanjem te uredbe izvaja ZIRS. 
V obratih, kjer se poni pitna voda, izvaja uradni nadzor  UVHVVR v celotnem procesu polnjenja – 
od odjemnega mesta 
   
ZIRS v okviru uradnega nadzora pregleduje ustreznost Načrta iz 14. člena in ustreznost njegovega 
izvajanja.     
 

 
VII. KAZENSKE DOLOČBE 

 
31. člen 

(prekrški in globe) 

(1) Z globo od ………….eurov se za prekršek kaznuje upravljavec, če: 

 

 (2) Z globo od …………..eurov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba upravljavce. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

 
 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št.). 
 
prehodno obdobje?? 

  
32. člen 

 
 
Ta uredba začne veljati  petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Št. 
Ljubljana, dne  
EVA 
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PRILOGA I 
 

PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV 
 

DEL A 
Mikrobiološki parametri 

 
 

Splošne zahteve za pitno vodo 
 

Parameter Mejna vrednost parametra 

(število/100 ml) 

Escherichia coli (E. coli)  0 

Enterokoki  0 

 
 
Zahteve za vodo, namenjeno za pakiranje: 
 

Parameter Mejna vrednost parametra 

Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml 

Enterokoki 0/250 ml 

Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml 

Število kolonij 22 °C 100/ml 

Število kolonij 37 °C 20/ml 

 
DEL B 

Kemijski parametri 
 

Parameter Mejna vrednost 

parametra 

Enota Opombe 

 

Akrilamid 0,10 μg/l   

Antimon  5,0 μg/l   

Arzen   10 μg/l   

Baker  2,0 mg/l  Opomba 2 

Benzen  1,0 μg/l   

Benzo(a)piren  0,010 μg/l   

Bor  1,0 mg/l  

Bromat   10 μg/l  Opomba 3 
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Cianid  50 μg/l   

1,2-dikloroetan μg/l 3,0 μg/l   

Epiklorohidrin μg/l  0,10 μg/l  Opomba 1 

Fluorid  1,5 mg/l  

Kadmij  5,0  μg/l   

Krom   50 μg/l   

Nikelj   20 μg/l  Opomba 2 

Nitrat   50 mg/l Opomba 4 

Nitrit  0,50 mg/l Opomba 4 

Pesticidi  0,10 μg/l  Opombi 5 in 6 

Pesticidi – vsota  0,50 μg/l  Opombi 5 in 7 

Policiklični aromatski 
ogljikovodiki 

0,10 μg/l  Vsota koncentracij izbranih 
spojin, navedenih v Opombi 8 

Selen  10  μg/l   

Svinec  10  μg/l Opomba 2  

Tetrakloroeten in 
Trikloroeten 

10  μg/l Vsota koncentracij izbranih 
parametrov 

Trihalometani - vsota 100 μg/l Vsota koncentracij izbranih 
spojin, navedenih v Opombi 9 

Vinil klorid 0,50 μg/l Opomba 1 

Ţivo srebro 1,0 μg/l  

 
 
Opomba 1: Mejna vrednost parametra se nanaša na koncentracijo preostalega monomera v pitni 
vodi, izračunano v skladu s specifikacijami glede na najvišje sprostitve iz ustreznega polimera v 
stiku z vodo. 
 
Opomba 2:  Mejna vrednost velja za vzorec pitne vode, ki je bil odvzet po ustrezni metodi vzorčenja 
iz pipe tako, da predstavlja tedensko povprečno koncentracijo, ki jo zauţijejo uporabniki. Pri 
vzorčenju mora biti upoštevan pojav najvišjih ravni obremenitve, ki lahko škodljivo vpliva na zdravje 
ljudi. 
 
Opomba 3: Upravljavec mora zagotavljati čim niţjo vrednost, pod pogojem, da to ne vpliva na 
uspešnost dezinfekcije. 
 
Opomba 4: Pogoj za mejno vrednost je, da je [nitrat]/50 + [nitrit]/3 < 1, pri čemer je vrednost za 
nitrat (NO3) in nitrit (NO2), v oglatih oklepajih, izraţena v mg/l. Za nitrite mora biti doseţena 
vrednost 0,10 mg/l v vodi pri izstopu iz naprave za pripravo vode. 
 
Opomba 5: ‘Pesticidi’ pomeni: 
- organski insekticidi, 
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- organski herbicidi, 
- organski fungicidi, 
- organski nematocidi, 
- organski akaricidi, 
- organski algicidi, 
- organski rodenticidi, 
- organski pripravki, ki preprečujejo nastajanje sluzi (slimacidi), 
- sorodni proizvodi (med drugim regulatorji rasti) 
in njihovi relevantni metabolni, razgradni in reakcijski produkti. 
Spremljajo se samo tisti pesticidi, ki so lahko prisotni v posameznem sistemu za oskrbo s pitno 
vodo. 
 
Opomba 6: Mejna vrednost parametra velja za vsak posamezni pesticid. Za aldrin, dieldrin, 
heptaklor in heptaklor epoksid je mejna vrednost parametra 0,030 μg/l. 
Opomba 7: ‘Pesticidi - vsota’ pomeni vsoto vseh posameznih najdenih in količinsko določenih 
pesticidov. 
 
Opomba 8: Izbrane spojine so: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen, 
indeno(1,2,3-cd)piren. 
 
 
Opomba 9: Upravljavec mora zagotavljati čim niţjo vrednost, pod pogojem, da to ne vpliva na 
uspešnost dezinfekcije. Izbrane spojine so: kloroform, bromoform, dibromoklorometan, 
bromodiklorometan. Upravljavec mora zagotoviti, da se sprejmejo vsi potrebni ukrepi za čim večje 
zmanjšanje koncentracije trihalometanov (THM) v pitni vodi. Pri izvajanju ukrepov za dosego te 
vrednosti mora upravljavec dati prednost tistim območjem, kjer so koncentracije THM-jev v pitni 
vodi, najvišje. 
 

DEL C 
 

Indikatorski parametri 
 

Parameter  Mejna vrednost 

parametra/specifikacija 

Enota Opombe 

Aluminij  200 μg/l  

Amonij  0,50 mg/l  

Barva  Sprejemljiva za potrošnike in 
brez neobičajnih sprememb 

  

Celotni organski ogljik 
(TOC) 

Brez neobičajnih sprememb  Opomba 1 

    

Clostridium perfringens 
(vključno s sporami) 

0 število/100 ml Opomba 2 

Električna prevodnost 2500 μS cm -1  

pri 20 °C  

Opomba 3 

Klorid 250 mg/l Opomba 3 
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Koliformne bakterije  0 število/100 ml Opomba 4 

Koncentracija vodikovih 
ionov (pH vrednost) 

≥6,5 in ≤ 9,5 enote pH Opomba 3 in 5 

    

Mangan  μg/l 50 μg/l  

Motnost  Sprejemljiva za uporabnike in 
brez neobičajnih sprememb 

 Opomba 6 

Natrij  200  mg/l  

Oksidativnost  5,0 mg O2/l Opomba 7 

Okus  Sprejemljiv za potrošnike in 
brez neobičajnih sprememb 

  

Sulfat   250 mg/l Opomba 3 

Število kolonij pri 22 °C  Brez neobičajnih sprememb   

Število kolonij pri 37 °C  Manj kot 100  število/ml  

Vonj  Sprejemljiv za potrošnike in 
brez neobičajnih sprememb 

  

Ţelezo  200  μg/l  

 
 
 
 
 
Opomba 1; Ni potrebno meriti pri sistemih za oskrbo s pitno vodo, ki zagotavljajo manj kot 10.000 
m3 na dan. 
 
Opomba 2: Določa se le, če je pitna voda po poreklu površinska voda ali pa ta nanjo vpliva. V 
primeru neskladnosti mora upravljavec opraviti dodatna preskušanja in zagotoviti, da pitna voda ne 
predstavlja potencialne nevarnosti za zdravje ljudi zaradi prisotnosti patogenih mikroorganizmov, 
npr. kriptosporidija. NLZOH vključi v  poročilo iz 22. člena te uredbe podatke o teh neskladnostih in 
o rezultatih dodatnih preskušanj.  
 
Opomba 3: Voda ne sme biti agresivna.  
 
Opomba 4: Za vodo, namenjeno pakiranju, je enota število/250 ml. 
 
Opomba 5: Za vodo, namenjeno pakiranju je lahko najniţja vrednost 4,5. Za vodo, namenjeno 
pakiranju, ki je naravno bogata ali umetno obogatena z ogljikovim dioksidom, je spodnja vrednost 
lahko še niţja. 
 
Opomba 6: V primeru uporabe dezinfekcije pri priprave pitne vode iz površinske vode, motnost ne 
sme presegati 1,0 NTU (nefelometrijske turbidimetrijske enote) v vodi pri izstopu iz naprave za 
pripravo pitne vode. 
 
Opomba 7: Parametra ni potrebno meriti, če se preskuša Celotni organski ogljik (TOC). 
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PRILOGA II 

 

 Spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo 
 

 
Priloga II je v tem osnutku uredbe še predvidena oziroma napisana v obliki, kot je v Direktivi o pitni vodi. 
Predvidevamo, da bomo (nekaj smo jih že) vse določbe te priloge, razen 2.  in 3. točke dela B vnesli v besedilo 
členov uredbe ali priloge IV te uredbe.  

 
DEL A Splošni cilji in programi spremljanja izpolnjevanja zahtev za pitno vodo 

1. S programi spremljanja izpolnjevanja zahtev za pitno vodo je treba: 

(a) preveriti, da sprejeti ukrepi za nadzorovanje tveganja za zdravje ljudi po vsej verigi 
oskrbe z vodo, od zajetja, odvzema in obdelave vode do shranjevanja in distribucije, 
delujejo učinkovito in da je voda na mestu ustrezanja zdravstveno ustrezna in čista; 

(b) zagotoviti informacije o kakovosti vode, dobavljene za prehrano ljudi, da se dokaţe 
izpolnjevanje zahtev iz členov 4 in 5 ter vrednosti parametrov iz Priloge I; 

(c) opredeliti najprimernejši način za zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi. 

2. V skladu s členom 7(2) pristojni organi vzpostavijo programe spremljanja stanja, ki so 
skladni s parametri in pogostnostmi iz dela B te priloge, ki vključuje: 

(d) zbiranje in analizo ločenih vzorcev vode; ali  

(e) meritve, pridobljene s postopkom stalnega spremljanja. 

Dodatno lahko programi spremljanja vključujejo: 

(f) preglede registrov o funkcionalnosti in statusu vzdrţevanja opreme; in/ali 

(g) preglede zajetij ter infrastrukture za odvzem, obdelavo, shranjevanje in distribucijo 
vode.  

3. Programi spremljanja stanja lahko temeljijo na oceni tveganja iz dela C. 

4. Drţave članice zagotovijo, da se programi spremljanja stanja redno pregledujejo ter 
posodobijo ali ponovno potrdijo vsaj na pet let. 
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DEL B Parametri in pogostnosti  

1. Splošni okvir 
Programi spremljanja stanja morajo upoštevati parametre iz člena 5, vključno s tistimi, ki so 
pomembni za oceno učinka hišnih vodovodnih omreţij na kakovost vode na mestu ustrezanja, kot 
je navedeno v členu 6(1). Pri izbiri ustreznih parametrov za spremljanje je treba upoštevati lokalne 
razmere za vsak sistem oskrbe z vodo. 
Drţave članice zagotovijo, da se parametri iz točke 2 spremljajo z ustrezno pogostim vzorčenjem, 
kot je določeno v točki 3. 
2. Seznam parametrov 
Parametri skupine A 
Naslednji parametri (skupina A) se spremljajo po pogostnosti spremljanja iz tabele 1 iz točke 3: 

(h) Escherichia coli (E. coli), koliformne bakterije, število kolonij 22°C, barva, motnost, 
okus, vonj, pH, prevodnost;  

(i) drugi parametri, ki so opredeljeni kot pomembni v programu spremljanja stanja v 
skladu s členom 5(3) in, če je primerno, v oceni tveganja iz dela C. 

V posebnih okoliščinah se k parametrom skupine A dodajo naslednji parametri: 

(j) amonij in nitrit, če se uporablja kloraminacija; 

(k) aluminij in ţelezo, če se uporabljata kot kemikaliji za čiščenje vode. 

Parametri skupine B 
Za določitev skladnosti z vsemi vrednostmi parametrov iz te direktive se vsaj po pogostnosti iz 
tabele 1 iz točke 3 spremlja vse druge parametre, ki niso analizirani v skupini A in so določeni v 
skladu s členom 5. 
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3. Pogostnost vzorčenja 

Tabela 1: Najmanjša pogostnost vzorčenja in analiz za spremljanje skladnosti  

Količina vode, ki se vsak dan dobavi ali 
proizvede v območju oskrbe 

(glej opombi 1 in 2) 

m3 

Parametri skupine A  

število vzorcev  
na leto 

(Glej opombo 3) 

Parametri skupine B  

število vzorcev  
na leto 

 

 
≤ 100 > 0 

(Glej opombo 4) 

> 0 

(Glej opombo 4) 

> 100 ≤ 1 000 4 1 

> 1 000 ≤ 10 000  

 

 

 

4 

+ 3  
za vsakih 1 000 m3/d 
in del skupne količine  

 

1 

+ 1  
za vsakih 4 500 m3/d 
in del skupne količine 

> 10 000 ≤ 100 000 3 

+ 1  
za vsakih 10 000 m3/d 
in del skupne količine 

> 100 000  12 

+ 1  
za vsakih 25 000 m3/d 
in del skupne količine 

Opomba 1: Oskrbovalno območje je zemljepisno opredeljeno območje, na katerem voda, 
namenjena za prehrano ljudi, prihaja iz enega ali več virov, znotraj katerega je  kakovost 
vode pribliţno enaka.  

Opomba 2: Količine so izračunane kot povprečja v koledarskem letu. Namesto količine vode se 
za določitev najmanjše pogostnosti lahko uporabi število prebivalcev na območju oskrbe, 
pri čemer se predvideva, da je poraba vode 200 l na dan na prebivalca. 

Opomba 3: Navedena pogostnost se izračuna tako: npr. 4 300 m3/d = 16 vzorcev (štirje za prvih 
1 000 m3/d + 12 za dodatnih 3 300 m3/d). 

Opomba 4: Ne velja za male vodovode. 

  

DEL C Ocena tveganja 

5. Drţave članice lahko dovolijo odstopanje od parametrov in pogostnosti vzorčenja iz dela B, 
če se opravi ocena tveganja v skladu s tem delom.  

6. Ocena tveganja iz točke 1 temelji na splošnih načelih ocenjevanja tveganja, določenih 
glede na mednarodne standarde, kot je standard EN 15975-2 o zanesljivosti oskrbe s pitno 
vodo (smernice za obvladovanje tveganja in krizno vodenje). 

7. Pri oceni tveganja se upoštevajo rezultati programov spremljanja stanja, vzpostavljenih v 
skladu z drugim pododstavkom člena 7(1) in členom 8 Direktive 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta*, za vodna telesa iz člena 7(1), ki povprečno zagotovijo več kot 
100 m3 na dan, v skladu s Prilogo V k navedeni direktivi. (ali v uredbi lahko pustimo sklic 
na direktive?) 
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8. Na podlagi rezultatov ocene tveganja se razširi seznam parametrov iz točke 2 dela B in/ali 
poveča pogostnost vzorčenja iz točke 3 dela B, če so izpolnjeni kateri koli od naslednjih 
pogojev: 

(l) seznam parametrov ali pogostnosti iz te priloge ne zadostuje za izpolnjevanje 
obveznosti v skladu s členom 7(1); 

(m) za namene člena 7(6) se zahteva dodatno spremljanje;  

(n) treba je predloţiti potrebna zagotovila iz točke (1)(a) dela A. 

9. Na podlagi rezultatov ocene tveganja se lahko seznam parametrov iz točke 2 dela B in 
pogostnost vzorčenja iz točke 3 dela B zmanjšata, če so izpolnjeni kateri koli od naslednjih 
pogojev: 

(o) pogostnost vzorčenja za bakterijo E. coli v nobenem primeru ne sme biti manjša od 
tiste, določene v točki 3 dela B; 

(p) za vse parametre: 

(i) lokacija in pogostnost vzorčenja se določita glede na izvor parametra ter glede 
na spremenljivost in dolgoročno gibanje koncentracije ob upoštevanju člena 6; 

(ii) za zmanjšanje najmanjše pogostnosti vzorčenja parametra iz točke 3 dela B 
morajo vsi rezultati, pridobljeni iz vzorcev, ki so bili z mest vzorčenja, 
reprezentativnih za celotno območje oskrbe, zbrani v rednih intervalih v 
obdobju vsaj treh let, doseči manj kot 60 % vrednosti parametra; 

(iii) za črtanje parametra s seznama parametrov, ki jih je treba spremljati, iz točke 
2 dela B, morajo vsi rezultati, pridobljeni iz vzorcev, ki so bili z mest, 
reprezentativnih za celotno območje oskrbe, zbrani v rednih intervalih v 
obdobju vsaj treh let, doseči manj kot 30 % vrednosti parametra; 

(iv) črtanje določenega parametra iz točke 2 dela B s seznama parametrov, ki jih je 
treba spremljati, temelji na rezultatih ocene tveganja in rezultatih spremljanja 
virov vode, namenjene za prehrano ljudi, ki potrjujejo, da je v skladu s členom 
1 zdravje ljudi zaščiteno pred škodljivimi vplivi vsakršnega onesnaţenja vode, 
namenjene za prehrano ljudi; 

(v) pogostnost vzorčenja se lahko zmanjša in določen parameter se lahko črta s 
seznama parametrov, ki jih je treba spremljati, kot je določeno v točkah (ii) in 
(iii), samo, če ocena tveganja potrdi, da ni verjetno, da bi kateri koli dejavnik, ki 
ga je mogoče razumno predvideti, povzročil poslabšanje kakovosti vode, 
namenjene za prehrano ljudi. 

10. Drţave članice zagotovijo: 

(q) da ocene tveganja potrdijo njihovi pristojni organi; in 

(r) da so na voljo informacije, ki kaţejo, da je bila opravljena ocena tveganja, dodajo pa 
se tudi njeni rezultati. 

 
 
 
DEL D Metode vzorčenja in mesta vzorčenja 

11. Mesta vzorčenja se določijo tako, da se zagotovi skladnost z mesti ustrezanja, kot je določeno 
v členu 6(1). V primeru vodovodnega omreţja lahko drţava članica vzorce za določene 
parametre odvzame v območju oskrbe ali obratu za obdelavo, če se lahko dokaţe, da za 
zadevne parametre ne bi prišlo do škodljivih sprememb izmerjenih vrednosti. Kolikor je 
mogoče, bi moralo biti število vzorcev razporejeno enakomerno v času in prostoru.  

12. Vzorčenje na mestu ustrezanja mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
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(s) vzorci za preverjanje skladnosti nekaterih kemičnih parametrov (zlasti bakra, svinca 
in niklja) se odvzamejo iz pip porabnikov brez predhodnega spiranja. Odvzame se 
vzorec enega litra ob naključnem času podnevi. Druga moţnost je, da drţave članice 
uporabljajo metode s fiksnim obdobjem zadrţevanja vode, ki bolje odraţajo njihove 
nacionalne razmere, če na ravni območja oskrbe to ne pomeni manj primerov 
neskladnosti kot pri metodi naključnega odvzema podnevi; 

(t) vzorci za preverjanje skladnosti mikrobioloških parametrov na mestu ustrezanja se 
odvzamejo in uporabljajo v skladu s standardom EN ISO 19458, namen vzorčenja B. 

13. Vzorčenje v vodovodnem omreţju, razen vzorčenja na pipah porabnikov, je v skladu s 
standardom ISO 5667-5. Za mikrobiološke parametre se vzorci v vodovodnem omreţju 
odvzamejo in uporabljajo v skladu s standardom EN ISO 19458, namen vzorčenja A. 

 
* Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).“ 
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PRILOGA III 

SPECIFIKACIJE ZA PRESKUŠANJE PARAMETROV 

DEL A  MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI, ZA KATERE SO DOLOČENE METODE 
PRESKUŠANJA 

„Metode za mikrobiološke parametre so: 

(a) Escherichia coli (E. coli) in koliformne bakterije (EN ISO 9308-1 ali EN ISO 9308-2) 

(b) Enterokoki (EN ISO 7899-2) 

(c) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266) 

(d) Preštevanje mikroorganizmov, primernih za gojenje – število kolonij 22 °C (EN ISO 6222) 

(e) Preštevanje mikroorganizmov, primernih za gojenje – število kolonij 36 °C (EN ISO 6222) 

(f) Clostridium perfringens, vključno s sporami (EN ISO 14189)“ 
 

 

DEL B KEMIJSKI   IN INDIKATORSKI PARAMETRI, ZA KATERE SO OPREDELJENE 
ZNAČILNOSTI IZVEDBE 

 
1. Kemijski  in indikatorski parametri 
Za parametre iz tabele 1 določene značilnosti izvedbe vključujejo zahtevo, da mora biti z metodo 
analize moţno izmeriti vsaj koncentracije, enake vrednostim parametrov z mejo določljivosti iz 
člena 2(2) Direktive Komisije 2009/90/ES*, ki znaša največ 30 % relevantne vrednosti parametrov, 
ter merilno negotovostjo, kot je določena v tabeli 1. Rezultati se prikaţejo z uporabo vsaj enakega 
števila relevantnih decimalnih mest kot za vrednost parametrov iz delov B in C Priloge I. 
Do 31. decembra 2019 lahko drţave članice dovolijo, da se kot alternativne značilnosti izvedbe 
namesto „meje določljivosti“ in „merilne negotovosti“, kot so določene v prvem odstavku oz. tabeli 
1, uporabljajo „pravilnost“, „natančnost“ in „meja zaznavnosti“ iz tabele 2. 
Merilna negotovost iz tabele 1 se ne uporablja kot dodatno odstopanje od vrednosti parametrov iz 
Priloge I. 
 
Tabela 1: Minimalne značilnosti izvedbe „Merilna negotovost“ 
Parametri Merilna negotovost  Opombe 

 (Glej opombo 1)  

 % vrednosti parametra 
(razen za pH) 

 

Aluminij 25  

Amonij 40  

Antimon 40  
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Arzen 30  

Benzo(a)piren 50 Glej opombo 5. 

Benzen 40  

Bor 25  

Bromat 40  

Kadmij 25  

Klorid 15  

Krom 30  

Prevodnost 20  

Baker 25  

Cianid 30 Glej opombo 6. 

1,2-dikloroetan 40  

Fluorid 20  

Koncentracija vodikovih ionov pH (v enotah pH) 0,2 Glej opombo 7. 

Ţelezo 30  

Svinec 25  

Mangan 30  

Ţivo srebro 30  

Nikelj 25  

Nitrati 15  

Nitriti 20  

Oksidacija 50 Glej opombo 8. 

Pesticidi 30 Glej opombo 9. 

Policiklični aromatski ogljikovodiki 50 
Glej opombo 

10. 

Selen 40  

Natrij 15  

Sulfat 15  

Tetrakloroeten 30 Glej opombo 
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11. 

Trikloroeten 40 
Glej opombo 

11. 

Trihalometani – skupaj 40 
Glej opombo 

10. 

Skupaj organski ogljik (TOC) 30 
Glej opombo 

12. 

Motnost 30 
Glej opombo 

13. 

Akrilamid, epiklorohidrin in vinil klorid se nadzorujejo s pomočjo specifikacije proizvoda. 
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Tabela 2: Minimalne značilnosti izvedbe „Pravilnost“, „natančnost“ in „meja zaznavnosti“ – 
dovoljena uporaba do 31. decembra 2019  

 
Parametri Pravilnost  Natančnost  Meja 

zaznavnosti  
Opombe 

 (Glej opombo 2) (Glej opombo 3) (Glej opombo 4)  

 % vrednosti 
parametra 

(razen za pH) 

% vrednosti 
parametra 

(razen za pH) 

% vrednosti 
parametra 

(razen za pH) 

 

Aluminij 10 10 10  

Amonij 10 10 10  

Antimon 25 25 25  

Arzen 10 10 10  

Benzo(a)piren 25 25 25  

Benzen 25 25 25  

Bor 10 10 10  

Bromat 25 25 25  

Kadmij 10 10 10  

Klorid 10 10 10  

Krom 10 10 10  

Prevodnost 10 10 10  

Baker 10 10 10  

Cianid 10 10 10 
Glej 

opombo 
6. 

1,2-dikloroetan 25 25 10  

Fluorid 10 10 10  

Koncentracija vodikovih ionov 
pH (v enotah pH) 

0,2 0,2  
Glej 

opombo 
7. 

Ţelezo 10 10 10  

Svinec 10 10 10  

Mangan 10 10 10  
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Ţivo srebro 20 10 20  

Nikelj 10 10 10  

Nitrati 10 10 10  

Nitriti 10 10 10  

Oksidacija 25 25 10 
Glej 

opombo 
8. 

Pesticidi 25 25 25 
Glej 

opombo 
9. 

Policiklični aromatski 
ogljikovodiki 

25 25 25 
Glej 

opombo 
10. 

Selen 10 10 10  

Natrij 10 10 10  

Sulfat 10 10 10  

Tetrakloroeten 25 25 10 
Glej 

opombo 
11. 

Trikloroeten 25 25 10 
Glej 

opombo 
11. 

Trihalometani – skupaj 25 25 10 
Glej 

opombo 
10. 

Motnost 25 25 25  

Akrilamid, epiklorohidrin in vinil klorid se nadzorujejo s pomočjo specifikacije proizvoda. 

 
* Direktiva Komisije 2009/90/ES z dne 31. julija 2009 o določitvi strokovnih zahtev za 

kemijsko analiziranje in spremljanje stanja voda v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta 
in Sveta 2000/60/ES (UL L 201, 1.8.2009, str. 36).“ 

 
2. Opombe k tabelama 1 in 2 
 
Opomba 1 Merilna negotovost je nenegativen parameter, ki označuje raztros kvantitativnih 

vrednosti, ki jih je na podlagi uporabljenih informacij mogoče pripisati merjeni 
veličini. Izvedbeno merilo za merilno negotovost (k=2) je vsaj odstotek 
vrednosti parametra iz tabele. Merilna negotovost se oceni pri vrednosti 
parametra, razen če je določeno drugače. 

Opomba 2 Točnost je meritev sistematske napake in predstavlja razliko med povprečno 
vrednostjo velikega števila ponovljenih meritev in pravo vrednostjo. Dodatne 
specifikacije so navedene v standardu ISO 5725. 
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Opomba 3 Natančnost je meritev naključne napake in je običajno izraţena kot standardno 
odstopanje (znotraj serije meritev in med njimi) razpona rezultatov od 
povprečja. Sprejemljiva natančnost je dvakratna vrednost standardnega 
odstopanja Ta pojem je dodatno opisan v standardu ISO 5725. 

Opomba 4 Meja zaznavnosti je: 
– trikratna vrednost standardnega odstopanja znotraj serije naravnega vzorca, 

ki vsebuje nizko koncentracijo parametra, ali 
– petkratna vrednost standardnega odstopanja slepega vzorca (znotraj serije). 

Opomba 5 Če vrednosti merilne negotovosti ni mogoče doseči, je treba izbrati najboljšo 
razpoloţljivo tehniko (do 60 %). 

Opomba 6 Metoda določa celotni cianid v vseh oblikah. 

Opomba 7 Vrednosti za pravilnost, natančnost in merilno negotovost se izrazijo v enotah 
pH. 

Opomba 8 Referenčna metoda: EN ISO 8467.  
Opomba 9 Značilnosti izvedbe za posamezne pesticide so navedene kot primeri. Za 

številne pesticide lahko vrednosti merilne negotovosti doseţejo samo 30 %, za 
številne druge pa se lahko dovolijo vrednosti do 80 %. 

Opomba 10 Značilnosti izvedbe veljajo za posamezne snovi, ki so določene pri 25 % 
vrednosti parametrov iz dela B Priloge I. 

Opomba 11 Značilnosti izvedbe veljajo za posamezne snovi, ki so določene pri 50 % 
vrednosti parametrov iz dela B Priloge I. 

Opomba 12 Merilna negotovost se oceni pri 3 mg/l skupnega organskega ogljika (TOC). Za 
določitev TOC in raztopljenega organskega ogljika (DOC) se uporabijo 
smernice CEN 1484. 

Opomba 13 Merilna negotovost se v skladu s standardom EN ISO 7027 oceni pri 1,0 NTU 
(enote nefelometrijske motnosti).“ 
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PRILOGA IV 
 

Opis obveznih delov Načrta: 
 
Obvezni deli Načrta so: 
 
1. Oblikovanje skupine za pripravo in izvajanje načrta za zagotavljanje varnosti pitne vode 
2. Opis sistema za oskrbo s pitno vodo 
3. Prepoznavanje nevarnosti in nevarnih dogodkov z oceno tveganja 
4. Določitev in preverjanje učinkovitosti preventivnih ukrepov, ponovna ocena in določitev 
prioritetnih tveganj 
5. Priprava, implementacija in vzdrţevanje plana izboljšav 
6. Program spremljanja učinkovitosti preventivnega ukrepa 
7. Verifikacija  
8. Opisi postopkov 
9. Podporni programi 
10. Pregled in posodobitev načrta 
 
Ad 1. Oblikovanje skupine za pripravo in izvajanje načrta za zagotavljanje varnosti pitne vode: 
 
Za pripravo, izdelavo in izvajanje načrta mora biti imenovana skupina. Skupina vključuje osebo z 
dobrim poznavanjem faz procesa (od vira do uporabnika) in celotnega sistema za oskrbo s pitno 
vodo, z jasno opredeljenimi nalogami, pooblastili in odgovornostmi (odgovorno osebo upravljavca). 
 
Ad 2. Opis sistema za oskrbo s pitno vodo: 
 
V opisu so podatki o: 
-vsakem oskrbovalnem območju (procesni diagram, povezave z drugimi sistemi in/ali rezervnimi viri 
pitne vode v primeru potrebe); 
-o rabi zemljišč na vodovarstvenih območjih; 
-številu uporabnikov; 
-izdatnosti vodnega vira in tipu surove vode; 
-razpoloţljivosti vode tekom leta;  
-načinu priprave in poteku distribucije vode. 
 
Ad 3. Prepoznavanje nevarnosti in nevarnih dogodkov z oceno tveganja: 
  
Nevarnosti so dejavniki, ki lahko povzročijo škodljive učinke na zdravje ljudi. 
Nevarni dogodki (viri nevarnosti) so dogodki, vključno s pojavi in dejavnostmi, pri katerih pride do 
vdora nevarnosti v sistem za oskrbo s pitno vodo ali se ţe prisotne nevarnosti ne odstrani iz 
sistema. 
Opisane morajo biti vse nevarnosti in nevarni dogodki, ki se lahko predvidevajo na oskrbovalnem 
območju. Za vsako nevarnost ali nevarni dogodek se izdela ocena tveganja, ki je kombinacija 
verjetnosti pojava nevarnosti in resnosti posledic za uporabnike pitne vode. Potrebno je določiti 
prioriteto tveganj (razdelitev tveganj med bolj in manj pomembne). 
 
 Ad 4. Določitev in preverjanje učinkovitosti preventivnih ukrepov, ponovna ocena in določitev 
prioritetnih tveganj: 
 
Po postopku ocene tveganja, oz. vrednotenja prepoznanih nevarnosti in nevarnih dogodkov, 
opisanih pod točko 3, mora skupina za Načrt določiti preventivne ukrepe za obvladovanje teh 
tveganj. 
Preventivni ukrepi so ukrepi, ki neposredno vplivajo na kakovost pitne vode in katerih cilj je 
zagotoviti skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode za uporabnika. Delimo jih na: 
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-splošne (izvajanje reţima v VVO, vzdrţevanje stanja omreţja, higiensko tehnično stanje objektov 
in naprav…), 
-specifične (način priprave vode…) in  
-organizacijske (odzivnost, prisotnost…).  
Z izvedbo preventivnih ukrepov preprečimo vstop onesnaţeval v surovo vodo, odstranimo delce iz 
vode, uničimo ali odstranimo mikroorganizme in vzdrţujemo kakovost  vode v distribuciji. Za vsak 
preventivni ukrep je potrebno določiti mejne vrednosti za ukrepanje ter preveriti  njihovo 
učinkovitost, oz. podpreti z ustreznimi dokazi. 
Preverjanje učinkovitosti pogosto vključuje izvedbo časovno omejenega poostrenega nadzora, v 
različnih pogojih obratovanja sistema za oskrbo s pitno vodo. Na podlagi rezultatov preverjanja 
učinkovitosti vseh obstoječih preventivnih ukrepov je potrebno ponovno oceniti preostala tveganja 
in določiti prioritete za izboljšanje oz. odpravo tveganj. Ko rezultati potrdijo ustrezno učinkovitost 
preventivnega ukrepa, njegovo nadaljnje ustrezno delovanje preverjamo s programom spremljanja 
učinkovitosti preventivnih ukrepov (glej točko 6). 
 
 
Ad 5. Plan izboljšav: 
 
Kadarkoli analiza tveganj pokaţe, da določena tveganja niso ustrezno obvladana, ker obstoječi 
preventivni ukrepi niso ustrezni oziroma jih sploh ni, je potrebno pripraviti plan izboljšav in v njem 
določiti prioritete. V planu določimo  nosilce nalog in predviden rok izvedbe. Spremljati je potrebno 
status izvedbe izboljšav.  
Po izvedenih izboljšavah pride do sprememb v procesu oskrbe s pitno vodo, skladno s tem je 
potrebno posodobiti(aţurirati) tudi načrt zagotavljanja varnosti pitne vode (Načrt). Zaradi sprememb 
v procesu, se lahko pojavijo nova tveganja, zato po vsaki spremembi ponovno ocenimo tveganja. 
Poskrbeti je potrebno, da so vsa tveganja ustrezno obvladana.  
 
Ad 6. Program spremljanja učinkovitosti preventivnega ukrepa: 
 
Program spremljanja učinkovitosti preventivnega ukrepa je namenjen preverjanju ali je  preventivni 
ukrep še vedno učinkovit. Program temelji na preprostem opazovanju in testih (npr. motnost), ne pa 
na kompleksnih mikrobioloških ali kemičnih testih. Rezultati se redno pregledujejo in analizirajo, 
zlasti ob revizijah Načrta, z namenom ocene učinkovitosti delovanja predpisanih preventivnih 
ukrepov. Za nadzor delovanja vsakega preventivnega ukrepa so določene mejne vrednosti, ki jasno 
ločijo nesprejemljivo stanje od sprejemljivega. Za kontrolo učinkovitosti izvajanja in delovanje 
preventivnih ukrepov opredelimo: 
KAJ nadzorujemo 
KAKO nadzorujemo 
KDAJ nadzorujemo (čas, frekvenca) 
KJE nadzorujemo 
KDO izvaja nadzor 
KDO  izvaja analize 
KDO prejme rezultate in sproţi izvedbo ukrepov 
Nadzor je zastavljen tako, da njegovi ustrezni rezultati potrjujejo ustrezno delovanje preventivnih 
ukrepov, v primeru zaznanih odstopanj od določene mejne vrednosti opazovanega/merjenega 
parametra pa omogoča pravočasno izvedbo korektivnih ukrepov, vključno z obveščanjem vseh 
potencialno prizadetih in pristojnih inštitucij. Korektivne ukrepe določimo v naprej, da bi preprečili 
uporabo vode, ki bi lahko bila škodljiva za zdravje uporabnikov.   
 
Ad 7. Verifikacija: 
  
je potrjevanje ustreznega delovanja načrta zagotavljanja varnosti pitne vode. Z verifikacijo 
dokazujemo, da je preko obstoječega procesa oskrbe s pitno vodo moţno neprekinjeno zagotavljati 
zdravstveno ustrezno in pitno vodo skladno s predpisi. Če temu ni tako, je potrebno pripraviti in 
izvesti plan izboljšav. Verifikacija vključuje: 
laboratorijsko preskušanje skladnosti vzorcev pitne vode (celoten) verifikacijski monitoring) 
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notranje in zunanje presoje Načrta ,  
druge elemente: podatki o epidemiološkem stanju na oskrbovalnem območju,  upoštevanju 
zadovoljstva uporabnikov vode. 
 
Ad 8.  Opisi postopkov: 
 
Dokumentirati je potrebno opise aktivnosti, ki se izvajajo v običajnih pogojih obratovanja, kakor tudi 
v primeru nevarnih dogodkov in/ali nesreč. Aktivnosti morajo biti opisane natančno po korakih, ki jih 
je v določenih primerih potrebno izvesti. 
 
Ad 9. Podporni programi: 
 
Podporni programi so aktivnosti, ki omogočajo razvoj znanj, veščin in usposobljenosti človeških 
virov ter ustrezno podporno okolje za  učinkovito izvajanje Načrta zagotavljanja varnosti pitne vode. 
Podporni programi vključujejo: 
Program za osebje, ki dela v procesu oskrbe s pitno vodo  (program usmerjenih izbraţevanj/ 
usposabljanj, izvajanje osebne higiene in ostalih higienskih postopkov pri delu, spremljanje 
zdravstvenega stanja, opredelitev potreb, zagotavljanje in vzdrţevanje delovne obleke in osebne 
varovalne opreme) 
Razpoloţljivost, vzdrţevanje, ustrezno delovanje naprav za zajem, pripravo in distribucijo pitne 
vode in merilne opreme 
Zagotavljanje ustreznih higiensko tehničnih pogoje v objektih in napravah za zajem, pripravo in 
distribucijo pitne vode (vzdrţevanje in sanacije objektov in napeljav;zajetja, vodohrani, distribucijsko 
omreţje) …) 
Nadzor nad škodljivci 
Protokol komunikacije z uporabniki  in dr. deleţniki (obveščanje uporabnikov, reševanje pritoţb, 
odgovori na vprašanja uporabnikov, obveščanje pristojnih inštitucij) 
 
Ad 10. Pregled in posodobitev načrta: 
 
Načrt stalno prilagajamo nastalim oz. izvedenim spremembam na sistemu oskrbe s pitno vodo v 
procesih zajema, priprave in distribucije pitne vode, standardnih postopkov v običajnih in/ali 
izrednih/posebnih pogojih obratovanja, kadrovskih spremembah (odpovedi, nadomeščanja, nove 
zaposlitve), vključno s spremembami kontaktnih podatkov ključnih deleţnikov.   
 
 


