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ČISTA VODA- ČISTA PRIHODNOST 

Letno poročilo o pitni vodi v Občini Hoče-Slivnica za leto 2016 

 

V Občini Hoče – Slivnica se zavedamo pomena zdravstveno ustrezne pitne vode, ki naj bo 

uporabnikom na razpolago v dovolj velikih količinah. V občini imamo trenutno dva sistema za 

dovod vode. Del prebivalcev prejema vodo s strani Mariborskega vodovoda, kateremu smo v 

letu 2016 predali v upravljanje del vodovodnega sistema v naseljih Orehova in Hotinja vas, 

del prebivalcev pa prejema vodo preko zajetij, s katerimi upravlja občina. Za prebivalce 

občine Hoče-Slivnica, ki prejemajo vodo s strani Mariborskega vodovoda je le ta pripravil tudi 

posebno poročilo. 

Vsi viri pitne vode, s katerimi upravlja občina, so površinski in kot taki dovzetni za vse 

vremenske spremembe, kar se občasno odraža tudi na kvaliteti pitne vode. Z željo po 

zagotavljanju varne in stabilne oskrbe s pitno vodo čim večjemu številu prebivalcev je občina 

zato v letu 2016 porabila 194.105,21 € sredstev. V proračunu občine je za investicije v 

vodovodna omrežja planiranih v letošnjem letu 292.000 € sredstev. V preteklem letu smo 

izvedli rekonstrukcijo vodovodnega omrežja na Novi ulici, povezali cevovod med Cvetlično 

ulico in Orehovo cesto ter obnovili strojne inštalacije in zaščitne sloje v vodnih celicah v 

vodohranih: Mikuž, Volk, Lešnik in Pivola. Prav tako smo vodohran Pivola modernizirali in  

meseca decembra 2016 vgradili dozirno napravo za dezinfekcijsko sredstvo. Na ta način 

lahko konstantno zagotavljamo zdravstveno neoporečno pitno vodo.  V planu za leto 2017 

imamo elektrificirati naslednje vodohrane Mikuž, vodohran Polana 3, vodohran Polana 1. V 

vodohranu Polana 3 se v mesecu decembru načrtuje vgradnja dozirne naprave, s katero bo 

moč konstantno zagotavljati zdravstveno neoporečno vodo.  

Na vseh vodovodnih sistemih, s katerimi upravlja Občina Hoče – Slivnica, izvajamo redni 

notranji nadzor nad pitno vodo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04, 

35/04. 26/06, 92/06, 25/09, 74/15). V letu 2016 je bilo skupno odvzetih 98 vzorcev pitne 

vode, na katerih smo preverjali kakovost pitne vode z mikrobiološkim ter fizikalno - 

kemijskim preskušanjem. V primeru, da so bili posamezni vzorci, preskušani z mikrobiološkim 

preskušanjem, neskladni s Pravilnikom o pitni vodi, smo po HACCP načrtu  in navodilih 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sprejeli ukrepe za odpravo vzrokov neskladja. 

Večina vzorcev, ki je bila neskladna, je vsebovala posamezne kolonije koliformnih 

mikroorganizmov, kar po oceni NIJZ ne predstavlja neposredne grožnje za zdravje ljudi. Pitna 

voda, preskušana s fizikalno – kemijskim preskušanjem, je  večinoma izkazovala ustreznost 

po Pravilniku o pitni vodi. V nekaterih redkih primerih je prišlo do delnega odstopanja pri 

vsebnosti železa. V vseh primerih je bilo ugotovljeno, da je vzrok za neskladnost hišno 

vodovodno omrežje. 
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V letu 2016 nismo izvajali stalne dezinfekcije s kemičnimi preparati na večini vodovodnih 

sistemov. V pomladne, poletnem in jesenskem času se je izvajala stalna dezinfekcija na 

vodovodnem sistemu Čreta s preparatom klorov dioksid. Z decembrom 2016 se je začela 

izvajati tudi stalna dezinfekcija na vodovodnem sistemu Pivola. Na posameznih vodovodnih 

sistemih smo v določenih omejenih časovnih obdobjih izvajali dezinfekcijo s preparatom 

IZOSAN G (registriran biocid za dezinfekciji pitne vode na Uradu za kemikalije Ministrstva za 

zdravje RS) kot ukrep za odpravo mikrobioloških neskladij, o čemer smo uporabnike tudi  po 

potrebi obveščali.  

Z ciljem, da so uporabniki pravočasno obveščeni o kvaliteti pitne vode smo v letu 2016 začeli 

tudi z obveščanje uporabnikov o kvaliteti pitne vode preko  brezplačnega SMS- obveščanja. 

Na brezplačno obveščanje se lahko še vedno prijavite preko spletne strani občine ali po 

telefonu. 

V okviru programa državnega monitoringa pitnih vod, ki ga izvaja NLZOH Maribor za 

Ministrstvo za zdravje RS, je bilo na območju Občine Hoče – Slivnica odvzetih 29 vzorcev 

pitne vode. V primeru neskladnosti pitne vode po Pravilniku o pitni vodi smo sprejeli 

ustrezne ukrepe ter o tem obveščali NIJZ in Zdravstveni inšpektorat RS. Tudi uporabnike 

pitne vode smo obveščali o sprejetih ukrepih. 

VODOVODNI 
SISTEM 

MONITORING NOTRANJI NADZOR 

Upravlja občina Št. 
odvzetih 
vzorcev 

Št. 
neustreznih 

vzorcev 

Št. 
zdravstveno 
neustreznih 

vzorcev 

Št. 
odvzetih 
vzorcev 

Št. 
neustreznih 

vzorcev 

Št. 
zdravstveno 
neustreznih 

vzorcev 

OREHOVA – 
HOTINJA VAS 

4 3 1 9 4 1 

ČRETA 2 1 0 9 4 1 

PIVOLA 2 2 1 9 3 1 

KRIŽNA KAPELA 2 2 1 6 1 1 

POLANA 1 2 2 1 8 3 1 

POLANA 3 2 2 1 7 2 0 

PLANINKA 2 2 1 5 1 0 

LEDINA 2 2 0 11 9 2 

ZIDANŠEK 2 1 1 7 2 0 

TISA 2 1 1 5 0 0 

SLIVNICA 5 2 1 5 2 0 

RADIZEL 2 2 1 8 4 1 

 

Vsi izvidi notranjega nadzora, kot tudi izvidi, odvzeti v okviru monitoringa, so na razpolago na 

vpogled uporabnikom pitne vode v Režijskem obratu Občine Hoče – Slivnica. Prav tako je na 
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razpolago na vpogled celotno letno poročilo o pitni vodi za leto 2016 po posameznih 

parametrih in s konkretnimi ukrepi ob neskladju. 

 

Pripravila:   

Dr. Špela Korent Urek                                                                                        Župan  dr. Marko 

Soršak 

odgovorna oseba za nadzor nad pitno vodo 


