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Čemu posvečamo pozornost ? 
• Varna pitna voda nam omogoča življenje in 

predstavlja enega izmed 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 včasih spregledan.  



Sistemska ureditev varne pitne vode 
• Znanja tehnoloških postopkov so se sistematično 

vključevala v zakonodajo. Sistem HACCP (angl. 

Hazard Analysis and Critical Control Point) predstavlja jasen 

primer tovrstnega razvoja.  

• Poznamo različne sisteme zagotavljanja 
zdravstveno ustrezne, varne pitne vode. 
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Varnost pitne vode 
• Pitna voda mora v skladu s pravilnikom izpolnjevati 

zahteve glede MB, KE in indikatorskih parametrov, 

z namenom varovanja zdravja ljudi pred 

škodljivimi učinki zaradi onesnaženja pitne vode. 
• V primeru neskladnosti (v okviru monitoringa ali notranjega 

nadzora) mora upravljavec raziskati vzroke 

neskladnosti in izvesti ukrepe za njihovo odpravo. 

 



Za vzpostavitev notranjega nadzora: 
• dobro poznavanje vodnega vira 

• poznavanje zaledja vodnega vira 

• razpoložljiva tehnologija 

• ocena tveganja 

 



Opis parametrov, ki jih spremljamo 
• 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 

 



Notranji / zunanji nadzor 
• Upravljavec: spremlja vodo od zajema do porabe 

in o tem voditi dokumentacijo.  

 

• Državni monitoring: preverjanje kriterijev 

ustreznosti pitne vode po letnem programu, kjer je 

določena min. letna pogostost vzorčenja.  



Namen prispevka  
• skozi pregled literature predstaviti različne 

sisteme zagotavljanja zdravstvene 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 

HACCP plana. 



Sistemi varnosti pitne vode 
• Na podlagi analize zbranih podatkov, smo ugotovili, 

da je sistem HACCP učinkovito orodje 
zagotavljanja varnosti pitne vode, hkrati pa 

omogoča individualen pristop k analizi tveganj.  



Vir: Jevsnik M (ur.). 2017. Higiena objektov in procesov. 



Drugi pristopi 
• Primeri sodobnih pristopov zagotavljanja varne 

oskrbe s pitno vodo so povzeti po avstralskem in 

ameriškem pristopu, ki v sistem varnosti pitne vode 
vključi še: 
– obvladovanje terorizma,  

– različne oblike onesnaženja pitne vode ter  
– druge tehnične spremembe. 



Avstralski pristop 
• Poleg načel sistema HACCP vključuje še skrb za 

nenehno izboljševanje sistema in redno 

usposabljanje zaposlenih.  

• Nudi možnost strankam, ki prepoznajo svoje 
odgovornosti v sistemu, da se vanj vključijo.  



Razumevanje analize tveganj - primer 



HACCP plan 
• V HACCP planu je med preventivnimi ukrepi za 

izbrano KKT, mejnimi vrednostmi in korekcijskimi 

ukrepi vključena tudi DHP (npr. redno čiščenje in 
vzdrževanje, usposabljanje zaposlenih, upoštevanje dobre higienske 
prakse)            in DPP (npr. kontrola nastajanja kondenzata, 

nadzorovani vstopi osebja).  
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SHP / HACCP 
• Dobra higienska praksa oz. spremljajoči higienski 

programi (SHP) morajo biti obravnavani ločeno.  
• SHP so predpogoj za obvladovanje KKT.  

• Za KKT mora biti v HACCP planu naveden 

postopek obvladovanja posameznih tveganj, ki 

so zgolj procesne narave, ne pa  del SHP. 



Zaključek  
• Verodostojnost informacij,  

• način informiranja ter  
• kontinuiteta le-tega so temeljnega pomena za dvig 

osveščenosti zaposlenih v notranjem nadzoru 
sistemov za varno pitno vodo.  



Zaključek  
• Pomembno je, da se v izobraževalne procese 

izvajalcev nadzora vključijo znanja o sistemskih 
pristopih zagotavljanja varnosti pitne vode in 

informiranje o novostih ter aktualni problematiki na 

obravnavanem področju. 



• Zavedajmo se - ni samoumevno, da iz pipe 

priteče zdravstveno ustrezna, varna pitna voda. 
 

• Pomislimo, kdo vse in kaj vse stoji za tem! 


