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SiSTeMSKA URediTeV ZAGoTAVLJAnJA  
VARne PiTne Vode

doc. dr. MoJCA JeVŠniK1,  iRenA SUŠeLJ ŠAJn2, PiA LeBAn3

Povzetek 

Poznamo različne sisteme zagotavljanja zdravstveno ustrezne, varne pitne vode. Namen 
prispevka je predstaviti sistemsko ureditev zagotavljanja varnosti pitne vode v Sloveniji in 
širše ter na izbranem primeru ponazoriti razumevanje analize tveganj in plana HACCP. S 
pregledom literature smo retrospektivno ponazorili sistemsko ureditev zagotavljanja varne 
pitne vode. Za zbiranje podatkov smo uporabili znanstvene podatkovne baze in aktualne 
predpise, ki regulirajo varnost pitne vode. Na podlagi analize zbranih podatkov smo ugoto-
vili, da je sistem HACCP učinkovito orodje zagotavljanja varnosti pitne vode, hkrati pa omo-
goča individualen pristop k analizi tveganj. Primeri sodobnih pristopov zagotavljanja varne 
oskrbe s pitno vodo so povzeti po avstralskem in ameriškem pristopu, ki v sistem varnosti 
pitne vode vključuje še obvladovanje terorizma, različne oblike onesnaženja pitne vode ter 
druge tehnične spremembe. Rezultati kažejo, da je z različnimi sistemskimi rešitvami mo-
goče zagotoviti učinkovito analizo tveganj in posledično varnost pitne vode.

Ključne besede: pitna voda, sistem HACCP, sistemski pristopi, varnost. 

Abstract

We know various systems for providing health suitable, safe drinking water. The aim of this 
article is to present the systemic regulation of ensuring safe drinking water in Slovenia and 
beyond, and to illustrate the understanding of risk analysis and the HACCP plan in a selected 
case. By reviewing the literature, we retrospectively illustrated the systemic regulation of 
providing safe drinking water. For data collection, we used scientific databases and current 
regulations governing the safety of drinking water. Based on the analysis of the data, we 
found that the HACCP system is an effective tool for ensuring safe drinking water, while al-
lowing an individual approach to risk analysis. Examples of modern approaches of ensuring 
safe drinking water are based on the Australian and American approaches, which include  
control of terrorism, various forms of drinking water pollution and other technical changes  
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1. UVod

V svetu so tradicija in praksa ter številna strokovna in znanstvena spoznanja sooblikovali 
pristope kot tudi tehnike, kako v danem okolju doseči sprejemljivo varnost živil, kamor uvr-
ščamo tudi pitno vodo. V desetletjih prejšnjega stoletja so se začela vsa akumulirana znanja, 
vključno s tehnološkimi postopki različnih procesov pridelave in predelave živil, sistematično 
vključevati v zakonodajo. Sistem HACCP (angl. Hazard Analysis and Critical Control Point) 
predstavlja najbolj jasen primer tovrstnega razvoja (Raspor, 2002). Po 2. členu Pravilnika o pi-
tni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) je pitna voda 
voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali 
za druge gospodinjske namene. To je vsa voda, ki se uporablja za proizvodnjo in promet živil. 
Pitna voda mora v skladu s pravilnikom izpolnjevati zahteve glede mikrobioloških, kemijskih 
in indikatorskih parametrov, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi 
onesnaženja pitne vode (Jamnik in Žitnik, 2016). V primeru neskladnosti (v okviru monitorin-
ga ali notranjega nadzora) mora upravljavec raziskati vzroke neskladnosti in izvesti ukrepe za 
njihovo odpravo (Petrovič et al., 2007).

Javni izvajalec oskrbe s pitno vodo mora zagotoviti, da je pitna voda zdravstveno ustrezna, 
skladna ter da ne povzroča neposrednega ali posrednega poslabšanja kakovosti in varnosti 
pitne vode. Upravljavec mora zagotoviti skladnost na vseh mestih, kjer se voda uporablja kot 
pitna voda (Pravilnik o pitni vodi, 2004). V Sloveniji je vsak upravljavec dolžan izvajati ukrepe 
po sistemu HACCP in skrbeti, da je pitna voda ustrezna za uporabnike. Hkrati pa mora upra-
vljavec vršiti notranji nadzor v skladu s predpisi, medtem ko spremljanje nadzora zagotavlja 
Ministrstvo za zdravje (Pravilnik o pitni vodi, 2004).

Osnova za vzpostavitev notranjega nadzora po sistemu HACCP je:

•	 dobro poznavanje vodnega vira (zaledje, redno spremljanje z meritvami v soodvisnosti 
vremenskih razmer);

•	 poznavanje zaledja vodnega vira (geološka sestava tal, pričakovana ocena);

•	 razpoložljiva tehnologija (on-line meritve 24 ur, redni odvzem vzorcev vode s terenski-
mi meritvami);

•	 ocena tveganja (kakšno tveganje predstavlja razpoložljivi vodni vir – mikrobiološko, 
fizikalno, kemijsko).

Za parametre, ki jih je treba spremljati, mora biti navedeno naslednje:

•	 kaj se bo spremljalo,

•	 kako se bo spremljalo,

•	 kdo bo izvajal nadzor,

•	 kje bo potekal nadzor,

•	 kdaj in kolikokrat bo potekal nadzor,

•	 mesto in čas hranjenja zapisov.

in the drinking water security system. The results show that with various system solutions 
it is possible to ensure effective risk analysis and consequently the safety of drinking water. 

Keywords: drinking water, HACCP system, safety, sistem approach.
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2. MeTode deLA

Za raziskovanje orodij za sistemsko obvladovanje in zagotavljanje ustrezne pitne vode smo 
s pregledom znanstvene literature v obdobju od 1990 do 2020 po ključnih besedah, kot so 
HACCP	system, HACCP, system	AND	application, drinking	water in safe	water, v podatkovnih 
bazah analizirali načine obvladovanja tveganj, različna orodja ter metodologije. Podatke smo 
iskali v znanstvenih podatkovnih bazah: Web of Science, Science Direct in Scopus. V tabeli 1 je 
prikaz zadetkov glede na iskalni niz in podatkovno bazo. Pregledali smo ameriški in avstralski 
model zagotavljanja varnosti pitne vode.

Tabela 1: Prikaz števila znanstvenih objav glede na iskalni niz in podatkovno bazo 

Iskalni niz
Število zadetkov

Web of Science Scopus Science Direct

»HACCP system« AND »drinking water« 47 54 265

»HACCP« AND »safe water« 48 65 100

»system« AND »application« AND 
»drinking water« 2795 3930 85020

»system« AND »application« AND »safe 
water« 1531 2995 2866

(Vir: Web of Science, 2020; Scopus, 2020; Science Direct, 2020.)

Kot praktični primer smo ocenili analizo tveganj in plan HACCP na primeru ene izbrane kritične 
kontrolne točke (KKT).

3. ReZULTATi

Rezultati so predstavljeni v treh sklopih. Najprej sledi predstavitev štirih sistemskih pristopov 
za zagotavljanje varnosti pitne vode, nato ameriškega in avstralskega modela zagotavljanja 
varnosti pitne vode ter na koncu praktični prikaz realne analize tveganj in plana HACCP za 
izbrano KKT.

Varna pitna voda nam omogoča življenje in predstavlja enega od osnovnih pogojev zdravja. 
Čeprav je tako dragocena dobrina, jo prepogosto dojemamo kot nekaj danega. Tudi pomen 
stalnega nujnega preventivnega delovanja za zagotavljanje njene količine in kakovosti je ne-
redko spregledan (Anon, 2007). Evropska unija (EU) ima definiran sistem direktiv Water Fra-
mework Directive 2000/60/ES in politiko o pitni vodi. Slednja zagotavlja, da se kakovost pitne 
vode nadzira s standardi, kot tudi da se kakovost in varnost vode učinkovito spremljata ter 
ocenjujeta. S politiko je sprejeto, da so uporabniki pravočasno seznanjeni z ustreznimi infor-
macijami, hkrati pa ta ista politika prispeva k širši vodni in zdravstveni politiki EU (European 
Commission, 2018a). S 1. februarjem 2018 je Evropska komisija sprejela predlog o popravku 
direktive, ki bi z upoštevanjem nove analize tveganja izboljšal kakovost pitne vode ter omo-
gočil večji dostop in informacije za uporabnike. Glavni temelji prenove so posodobitev varno-
stnih standardov in parametrov ter upoštevanje priporočil Svetovne zdravstvene organizacije. 
Popravek upošteva in spodbuja tudi organe, ki se spopadajo s tveganji pri oskrbi z vodo, da se 
soočijo z onesnaževalci pitne vode. S prenovo se bo uporabnikom omogočilo tudi več informa-
cij o učinkovitosti dobaviteljev pitne vode (European Commission, 2018b).

Zakonodaja v RS opredeljuje dve vrsti nadzora, in sicer nadzor s strani upravljavca vodovoda, 
t. i. notranji nadzor, in nadzor s strani države, t. i. državni monitoring. Notranji nadzor, ki ga 
izvaja upravljavec vodovoda, mora biti vzpostavljen na osnovah sistema HACCP. Ta temelji 
na prepoznavanju, oceni in obvladovanju morebitno prisotnih tveganj ter strategiji za njihovo 
odpravljanje. Vključuje tudi interna vzorčenja in preskušanja. Poleg tega vključuje izvajanje 
potrebnih ukrepov in stalnega nadzora na mestih, kjer se tveganja lahko pojavijo. O skladno-
sti pitne vode, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora, so upravljavci dolžni najmanj enkrat 
letno obveščati uporabnike. Z namenom zagotavljanja zdravstvene ustreznosti mora upra-
vljavec redno spremljati vodo od zajema do porabe in o tem voditi dokumentacijo. Učinkovito 
uveden sistem, ki ga razumejo in skladno z navodili tudi izvajajo zaposleni, omogoča stalno 
visoko raven varnosti pitne vode za potrošnike.

Nadzor s strani države, t. i. državni monitoring, je namenjen preverjanju kriterijev ustrezno-
sti pitne vode, določenih v Pravilniku o pitni vodi. Izvaja se po vnaprej pripravljenem letnem 
programu, kjer je določena minimalna letna pogostost vzorčenja. Monitoring obsega redna in 
občasna preskušanja vzorcev pitne vode. Redna preskušanja se izvajajo z namenom pridobi-
vanja osnovnih informacij o pitni vodi kot tudi informacij o učinkovitosti priprave pitne vode 
(npr. dezinfekcije, kjer se ta uporablja). Informacije o skladnosti pitne vode na vse parame-
tre, predpisane z omenjenim pravilnikom, pa podajo občasna preskušanja. Letna poročila o 
monitoringu pitne vode obsegajo pregled oskrbe s pitno vodo v Sloveniji in prikaz rezultatov 
laboratorijskega preskušanja vzorcev pitne vode. Ne zajemajo pa podatkov iz notranjega nad-
zora, saj je za ta del obveščanja odgovoren upravljavec vodovoda. Poročila so javno dostopna 
na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Namen prispevka je skozi pregled literature predstaviti različne sisteme zagotavljanja zdra-
vstvene ustreznosti pitne vode, ponazoriti ameriški in avstralski sistem obvladovanja varnosti 
pitne vode ter na praktičnem primeru sistema HACCP za javni vodovod oceniti primernost 
analize tveganj in plana HACCP.
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Dewettinck 
et al., 
2001

Gre za uvedbo 
sistema 
HACCP v 
zaključen 
vodni krog 
pridobivanja 
pitne vode. 
Pomembna 
je predvsem 
njegova 
aplikacija 
v pripravi 
odpadne 
vode, ki se 
nato ponovno 
uporabi kot vir 
pitne vode.

Sistem HACCP je temeljil 
na sedmih korakih:
(1) vzpostavitev in 

verifikacija procesa,
(2) izvajanje analize 

tveganja,
(3) opredelitev in 

dokumentiranje 
nadzornih ukrepov,

(4) identifikacija KKT,
(5) opredelitev standardov 

in kritičnih mej,
(6) vzpostavitev 

monitoringa,
(7) vzpostavitev 

korektivnih ukrepov.

Glede na lastnosti 
vodonosnika so 
lahko sklenili 
vodni krog 
in vzpostavili 
sistem HACCP, 
ki zagotavlja 
ustreznost 
vode, ki se 
infiltrira nazaj 
v vodonosnik. 
Sistem je lahko 
prilagodljiv na 
sisteme čiščenja 
odpadne vode iz 
čistilne naprave. 
KKT so smiselno 
določene glede 
na tveganje. 
Vzpostavljene 
so tudi točke 
pozornosti v 
celem vodnem 
krogu, kjer 
se nadzira 
zdravstvena 
ustreznost.

Sistem HACCP 
je prilagojen 
celotnemu 
procesu, upošteva 
vsa tveganja. 
Monitoring je 
vzpostavljen 
za specifične 
faze v procesu 
s specifičnimi 
metodami in 
napravami.
Dober okvir 
za strogo in 
preventivno 
higiensko 
ravnanje z 
odpadno vodo, ki 
nato lahko spet 
postane pitna 
voda.
Sistem nudi 
tudi psihološko 
varnost 
uporabnikom, 
da je ponovna 
uporaba vode 
varna.

Problem nadziranja 
varnosti vode 
lahko predstavljajo 
nedoločeni 
parametri s strani 
države.

Sistem je bil opisan 
samo na primeru 
mikrobiološkega 
tveganja. 

Casani et 
al., 2006

V študiji 
primera, ki 
odgovarja 
na potrebe 
zmanjševanja 
uporabe 
pitne vode 
v procesu 
predelave 
kozic, se je 
implementiral 
sistem HACCP, 
ki zagotavlja 
varno vodo, 
ki se lahko 
ponovno 
uporabi v 
procesu.

Sistem HACCP je temeljil 
na štirih korakih:
(1) analiza tveganja,
(2) identifikacija KKT 

in vzpostavitev 
kontrolnih meritev,

(3) določitev kritičnih mej 
in sistem nadzora na 
KKT,

(4) določitev korektivnih 
ukrepov, verifikacija in 
dokumentacija.

Z vzpostavitvijo 
sistema so 
lahko prepoznali 
tveganja in 
nevarnosti za 
specifično sestavo 
odpadne vode. 
Določile so se KKT 
glede na izveden 
proces čiščenja 
vode. Vključena 
sta tudi element 
verifikacije in 
dokumentacija, 
ki uspešno 
spremljata sistem 
in učinkovitost.

V študiji primera 
se je sistem 
HACCP izkazal za 
učinkovito orodje 
zagotavljanja 
ustrezne pitne 
vode.
Oblikovanje 
sistema in 
prepoznava 
tveganj sta 
bila vezana na 
specifično vrsto 
odpadne vode, 
zato so vso 
tehnologijo in 
orodje prilagodili 
temu.

V študiji primera 
se je s sistemom 
HACCP razvila 
učinkovita 
tehnologija, ki pa 
je za vsesplošno 
rutinsko ali 
občasno delovanje 
predraga.

3.1  Sistemsko zagotavljanje varne pitne vode

Skozi pregled literature smo retrospektivno predstavili štiri izbrana sistemska orodja zagota-
vljanja varnosti pitne vode (Tabela 2).

Tabela 2: Pregled znanstvene literature glede implementiranja sistema HACCP na področje zago-
tavljanja zdravstveno ustrezne pitne vode

Avtor, 
letnica Značilnosti Uporabljena orodja, 

metode
Glavne 

ugotovitve Prednosti Pomanjkljivosti

Havelaar, 
1994

Gre za prvo 
formalno 
uvedbo 
sistema 
HACCP 
za proces 
pridobivanja 
pitne vode. 
Sistem 
zagotavlja 
varno in 
zdravstveno 
ustrezno 
pitno vodo za 
uporabnike.

Sistem HACCP je temeljil 
na petih korakih:
(1) oblikovanje skupine 

HACCP,
(2) opisovanje produkta – 

oskrba s pitno vodo,
(3) prepoznavanje 

načrtovane 
uporabnosti oskrbe s 
pitno vodo,

(4) in (5) izdelava ter 
potrjevanje prikaza 
poteka oskrbe s pitno 
vodo.

Sočasna uporaba 
standarda ISO 9000 
za kakovost vode in 
kvantitativne ocene 
tveganja (angl. QRA 
– Quantitative Risk 
Assessment) za določitev 
kritičnih mej na KKT.

Sistem temelji na 
dveh elementih: 
analiza nevarnosti 
in vzpostavitev 
KKT za sistem 
oskrbe s pitno 
vodo (primer faze 
črpanja vode, 
zajetja, priprave 
pitne vode, 
shranjevanja in 
distribucije). 
S sistemom 
QRA so določili 
kritične meje pri 
posamezni KKT. 
Sistem je temeljil 
na identifikaciji, 
oceni 
izpostavljenosti 
tveganju, 
oceni odziva 
na določeno 
koncentracijo 
ter odločitvi o 
spremljanju 
(izračun 
tveganja).

Pridobivanje pitne 
vode je mogoče 
iz različnih virov 
(podtalnica, 
površinska 
voda). Sistem je 
zasnovan tako, 
da ne glede na 
tip vodnega 
vira lahko 
vzpostavimo 
sistem, ki bo  
zagotavljal varno, 
zdravstveno 
ustrezno pitno 
vodo.

Niso predvideni 
sistem nadzora 
na KKT, 
korektivni ukrepi, 
vzpostavitev 
dokumentacije 
ter verifikacija 
sistema.

Sistem je bil opisan 
samo na primeru 
mikrobiološkega 
tveganja.
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Zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode temelji na določitvi minimalnih standardov, 
ki jih upoštevajo v vseh zveznih državah ZDA. Kljub temu da standardi in način zagotavlja-
nja niso poimenovani, pa vključujejo večino načel sistema HACCP. V Zakonu o varni pitni 
vodi tako opredeljujejo določanje in oceno tveganja, določanje kritičnih mejnih vrednosti za 
vsako tveganje ali onesnaževalo, vzpostavitev monitoringa, načine ukrepanja, načine pre-
verjanja in revizije, prav tako pa tudi dokumentiranje v povezavi z upravljanjem z javnimi 
vodovodnimi sistemi.

3.2.2 Avstralske smernice za pripravo pitne vode

V Avstraliji se poslužujejo drugačnega pristopa za zagotavljanje varne pitne vode. Imajo pred-
pisane smernice in okvir za upravljanje kakovosti pitne vode. Okvir na splošno obravnava štiri 
področja, in sicer zavezanost vodenju kakovosti pitne vode, analizo in upravljanje sistema, 
podporne pogoje ter presojo. Natančneje je zgrajen iz dvanajstih elementov, s katerimi lahko 
zagotavljajo varnost pitne vode (National Water Quality Management Strategy, 2018).

Elementi za upravljanje pitne vode so (National Water Quality Management Strategy, 2018):

•	 obveznost upravljanja kakovosti pitne vode s politiko kakovosti pitne vode, regulativnimi 
in formalnimi zahtevami ter vključevanjem zainteresiranih;

•	 ocena sistema oskrbe s pitno vodo z analizo vodovodnega sistema, oceno podatkov o 
kakovosti vode, identifikacijo nevarnosti in oceno tveganja;

•	 preventivni ukrepi za upravljanje kakovosti pitne vode s preventivnimi ukrepi, številnimi 
ovirami in kritičnimi kontrolnimi točkami;

•	 operativni postopki in nadzor procesov z operativnimi postopki, operativnim spremlja-
njem, korektivnimi ukrepi, opremo in vzdrževanjem opreme ter materiali in kemikalijami;

•	 preverjanje kakovosti pitne vode z nadzorom kakovosti pitne vode, zadovoljstvom potro-
šnikov, kratkoročnim vrednotenjem rezultatov in korektivnimi ukrepi;

•	 obvladovanje incidentov in nujnih primerov s komunikacijo in protokoli za incident in/ali 
odziv v sili;

•	 zavedanje in usposabljanje zaposlenih z zavedanjem in vključenostjo zaposlenih ter 
usposabljanji;

•	 vključenost in ozaveščanje skupnosti s posvetovanji skupnosti in komunikacijo;

•	 raziskave in razvoj s preiskovalnimi študijami in spremljanjem raziskav, validacijo proce-
sov ter oblikovanjem opreme;

•	 dokumentacija in poročanje z upravljanjem dokumentacije in zapisov;

•	 vrednotenje in revizija z dolgoročnim vrednotenjem rezultatov in revizijo upravljanja 
kakovosti pitne vode;

•	 pregled in stalno izboljševanje s pregledom s strani višjih izvršnih direktorjev in načrtom 
za izboljšanje kakovosti pitne vode.

Damikouka 
et al., 
2007

Gre za uvedbo 
sistema 
HACCP in 
njegovih načel 
v pripravi 
pitne vode 
na čistilni 
napravi. 
Proces 
pridobivanja 
vode je 
standarden 
(zajetje, 
predkloriranje, 
priprava – 
koagulacija, 
flokulacija in 
sedimentacija, 
postkloriranje, 
shranjevanje 
in distribucija 
pitne vode).

Sistem temelji na sedmih 
načelih sistema HACCP:
(1) analiza tveganja,
(2) določitev KKT,
(3) vzpostavitev kritičnih 

mej,
(4) vzpostavitev 

monitoringa za KKT,
(5) določitev korektivnih 

ukrepov,
(6) vzpostavitev 

verifikacije,
(7) vpeljava 

dokumentacije.
Poleg uporabe sedmih 
načel so v študiji uporabili 
tudi druge elemente, 
kot so tim HACCP, opis 
produkta, diagram procesa 
in drugo.

Z ugotovljenim 
tveganjem 
in pravilno 
identifikacijo 
KKT je mogoče 
vzpostaviti 
učinkovit sistem 
HACCP, ki nadzira 
varnost pitne 
vode.
Strukturiran 
pristop sistema 
omogoča 
ocenjevanje 
obstoječih težav 
in izboljšanje 
delovanja 
sistema.

Ocena tveganja je 
ključnega pomena 
v sistemu, saj 
se na podlagi 
te določijo KKT, 
mejne vrednosti 
in nadzor.
Uporabljena 
sta procesni 
diagram in drevo 
odločanja za 
določitev KKT.
Definiran je 
plan HACCP za 
vse ugotovljene 
KKT, kjer so 
predstavljeni 
tveganja, 
preventivni 
ukrepi, mejne 
vrednosti, 
monitoring in 
korektivni ukrepi.
Predvidena je tudi 
revizija sistema.

Sistem omogoča 
subjektivnost 
zaradi upoštevanja 
mnenja 
strokovnjakov 
pri določanju 
kritičnih mej in 
mejnih vrednosti v 
procesu.

(Vir: Lastni)

3.2  Primeri obvladovanja varnosti pitne vode v ZdA in Avstraliji 

3.2.1 Zakonik Združenih držav Amerike na področju varnosti pitne vode

Glavni zakonik Združenih držav Amerike ureja tudi zaščito kakovosti pitne vode. Zakonik je 
razdeljen na različna poglavja, poglavje 42 pa ureja javno zdravje in udobje, kjer v poglavju 
6A najdemo področje javnih zdravstvenih storitev. Podpoglavje XII ureja varnost javnih vo-
dnih sistemov, opredelimo pa ga lahko tudi kot Zakon o varni pitni vodi (Safe Drinking Water 
Act). Zakon se osredotoča na vse vode, ki so namenjene za uživanje kot pitna voda. Zakon je 
razdeljen na šest delov (A–F), kjer (A) opredeljuje glavne pojme in definicije, (B) določa jav-
ni vodovodni sistem, (C) določa zaščito podzemnih virov pitne vode, (D) opredeljuje izredna 
pooblastila, (E) ureja splošne določbe in (F) opredeljuje dodatne zahteve za ureditev varnosti 
pitne vode (The United States Code, 2020).

Glavni del, ki opredeljuje način zagotavljanja varne in kakovostne pitne vode, je del (B). Zakon 
pooblašča administratorja iz Agencije za varstvo okolja (angl. EPA – Environmental Protection 
Agency), da vzpostavi minimalne standarde za zaščito pitne vode od vseh lastnikov in upravljav-
cev vodnih sistemov. Določijo ciljne najvišje vrednosti onesnaževal, ki jih ne smejo preseči. Pri ra-
zvoju teh minimalnih standardov mora EPA upoštevati podrobno oceno tveganja vseh onesnaže-
val, upravljanje s tveganji in komunikacijo, predvsem pa tudi podrobno oceno stroškov. Ob vsem 
tem ne sme pozabiti vključiti najboljših razpoložljivih strokovnih in znanstvenih študij ter zbranih 
podatkov z najustreznejšimi metodami. Poleg minimalnih standardov so z delom (D) določena še 
tveganja, povezana z motnjami in izrednimi razmerami (The United States Code, 2020).
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Tabela 3: Prikaz plana HACCP za izbrano KKT – filtracija UF

3.3  Razumevanje analize tveganj in plana HACCP za eno KKT

Na izbranem primeru sta prikazana analiza tveganj in plan HACCP s prikazom ene KKT. Na 
primeru (Tabela 3) je predstavljen plan HACCP obravnave KKT – filtracija UF. 

(Vir: Lastni)
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no izboljševanje sistema in redno usposabljanje zaposlenih. Nudi tudi možnost strankam, ki 
prepoznajo svoje odgovornosti v sistemu in se vanj vključijo. Vsi proučevani sistemi temeljijo 
na ugotavljanju različnih tveganj, ki so prisotna v okolju in tehnološkem procesu. Praktični 
primer analize tveganj pokaže, da se v planu HACCP kot ukrepi mešajo tako dobra higienska 
in proizvodna praksa ter ukrepi za nadzor in obvladovanje prepoznanih tehnoloških tveganj.
Verodostojnost informacij, način informiranja in kontinuiteta tega so temeljnega pomena za 
dvig ozaveščenosti zaposlenih v notranjem nadzoru sistemov za varno pitno vodo. Pomemb-
no je, da se v izobraževalne procese izvajalcev nadzora vključijo znanja o sistemskih pristo-
pih zagotavljanja varnosti pitne vode ter informiranje o novostih in aktualni problematiki na 
obravnavanem področju.
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4.  RAZPRAVA

Sistem HACCP se je razvil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja kot univerzalno, znanstveno 
oblikovano orodje, ki zagotavlja varnost živil, kamor sodi tudi pitna voda. Vsa štiri opisana orod-
ja za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode opravljajo svoj namen že vrsto let. S prvo 
uvedbo sistema HACCP na področju pitne vode (Havelaar, 1994) je sistem dobil nov pomen, saj 
se ga lahko implementira na različne vodne vire, procese, vodne kroge, vedno pa je prisoten, 
ko je treba v procesu pridobivanja pitne vode zagotoviti varnost in zdravstveno ustreznost. V 
Tabeli 2 so opisani različni primeri implementiranja sistema, hkrati pa tudi glavne ugotovitve, 
prednosti in slabosti na posameznem primeru. Razvidno je, da moramo v analizi tveganja nujno 
vključiti vse vrste tveganj (mikrobiološko, kemijsko in fizikalno) (Havelaar, 1994), česar neka-
teri od predstavljenih orodij niso vključili. Pomembno je, da sistem HACCP temelji na natančni 
analizi tveganj, za kar je potrebno dobro prepoznavanje procesa in tehnologije.

Ameriški Food and Drug Administration (2009) v sistem zagotavljanja varnosti pitne vode vklju-
čuje preventivne metode za nadzor in obvladovanje onesnaževal, motnje v oskrbi termorebitne 
teroristične napade. Izpostavljeno je načelo preverjanja vseh elementov, ne le posameznega.

Avstralski model zagotavljanja varnosti pitne vode po smernicah National Water Quality Ma-
nagement Strategy (2018) vključuje temeljito analizo tveganj in poglobljeno sistematično 
ocenjevanje vodnih virov. Prepleta vse elemente, ki zagotavljajo, da bo sistem dobro deloval. 
Prav tako je zelo fleksibilen, saj se ga lahko implementira tudi na že obstoječe programe. Av-
stralski sistem se lahko primerja s sistemom HACCP po Codex Alimentarius in z mednarodnimi 
standardi kakovosti ISO. Avstralske smernice vključujejo vseh sedem načel sistema HACCP 
kot tudi področja obveznosti upravljanja kakovosti pitne vode, obvladovanja incidentov in 
nujnih primerov, zavedanja in usposabljanja zaposlenih, vključenosti in ozaveščanja skupnosti 
ter pregleda in stalnega izboljševanja. Zanimiv dodatek je tudi možnost vseh strank, ki lahko 
prepoznajo svoje odgovornosti v sistemu in se vanj vključijo (National Water Quality Manage-
ment Strategy, 2018).

Ponazoritev obvladovanja KKT na izbranem primeru v planu HACCP pokaže, da sta med preven-
tivnimi ukrepi za izbrano KKT, mejnimi vrednostmi in korekcijskimi ukrepi vključeni tudi dobra 
higienska (npr. redno čiščenje in vzdrževanje, usposabljanje zaposlenih, upoštevanje dobre 
higienske prakse) in dobra proizvodna praksa (npr. kontrola nastajanja kondenzata, nadzoro-
vani vstopi osebja). Slednje je del spremljajočih programov in mora biti obravnavano ločeno. 
Vsi spremljajoči higienski in procesni programi morajo biti dobro obvladovani, sajso osnova za 
obvladovanje posameznih KKT. Za KKT pa mora biti v planu HACCP naveden postopek obvla-
dovanja posameznih tveganj, ki so zgolj procesne narave, ne pa del spremljajočih programov.

5.  ZAKLJUČeK

Sistemi zagotavljanja varnosti pitne vode so nedvomno učinkovita orodja, ki jih lahko imple-
mentiramo na različne vodne vire in za različne tehnologije obdelave odpadnih vod. Pomemb-
no je izpostaviti avstralski sistem, ki poleg načel sistema HACCP vključuje še skrb za neneh-


