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Ali ste vedeli? 

da je voda omejena dobrina? Zato spodbujamo    
k varčevanju z vodo kljub našemu manjšemu 
prihodku. 
da povprečno celjsko gospodinjstvo porabi 16 
kubičnih metrov vode na mesec, kar je enako 
16.000 (!!!) litrskim steklenicam vode? 
da plačate… več denarja za vodo, če imate pipo med 
umivanjem zob odprto, nevodotesen kotliček …?
da kapljanje iz posamezne pipe lahko poveča 
porabo vode na mesec tudi za 5 kubičnih metrov, 
kar je enako 5000 (!!!) litrskim steklenicam vode?  
da je voda najbolj nadzorovano živilo? 
Nobeno drugo živilo ni nadzorovano tako strogo 
kot prav pitna voda. Nad zdravstveno ustreznostjo 
in skladnostjo pitne vode  bdimo tako v Vodovod-
kanalizacija, kjer opravljamo notranji nadzor, kot 
na Ministrstvu za zdravje RS, ki zagotavlja državni 
nadzor (monitoring pitne vode). 
Ustreznost nadzora preverjajo inšpekcijske 
službe.

Kako skrbimo, 
da iz naših pip 

teče čista voda?

Podrobnejše informacije 
o varni oskrbi z vodo: 

www.vo-ka-celje.si

mesto vzorčenja

vodni vir

vodovodno omrežje



T    emeljno poslanstvo našega podjetja je varna oskrba 
prebivalcev s čisto pitno vodo ter učinkovito odvajanje 

in čiščenje odpadnih voda. Danes, jutri in pojutrišnjem ... 
Če potrebujemo za uresničevanje svojega poslanstva danes 
predvsem sposobne, dobro organizirane in odgovorne 
zaposlene, bo za uspešno nadaljevanje naše dejavnosti 
tudi jutri in pojutrišnjem potrebne še več sposobnosti, 
boljše organiziranosti in odgovornosti, pa tudi ustrezne 
komunikacije. In to ne le znotraj našega podjetja, ampak 
tudi v ožjem in širšem družbenem okolju, v katerem 
delujemo. 
Ozaveščanje javnosti o pomenu pitne vode postaja tako 
vse bolj nepogrešljiva podpora uresničevanju našega 
poslanstva. Svoje dolgoročne družbene odgovornosti se 
v Vodovod - kanalizacija močno zavedamo, zato smo 
se odločili, da vam našo dejavnost bolj približamo. Prvi 
rezultat je že pred vami, zloženka z osnovnimi podatki o 
oskrbi z vodo, njej pa bodo sledile še druge v prihodnjih 
mesecih. 

Mag. Marko Cvikl , univ. dipl. inž. grad.
direktor podjetja Vodovod – kanalizacija 

III.  Voda je najbolj nadzorovano živilo!         

1.  notranji nadzor
Notranji nadzor poteka po obveznem načrtu, ki je 
izdelan po načelih HACCP sistema (analiza tveganja 
na kritičnih kontrolnih točkah) ter natančno 
opredeljuje mesta vzorčenja in vrsto preskušanj. 
Vzorce odvzemamo pri uporabnikih (na pipah) in na 
drugih mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda. 
Mesta, kjer se stalno odvzemajo vzorci, so označena 
na priloženi karti.
Izvaja ga Zavod za zdravstveno varstvo Celje. Na 39 
mestih izmenjaje enkrat tedensko vzame skupaj 10 
vzorcev. Sedem jih je namenjenih za mikrobiološko 
preskušanje (iskanje bakterij) ter trije za kemijsko 
preskušanje (barva, vonj, okus, motnost…). V manjših 
vodovodnih sistemih se ta preskušanja opravijo 
enkrat mesečno. 
V letu 2005 je bilo tako v sklopu notranjega nadzora 
v omrežju naših vodovodnih sistemov testiranih kar 
647 vzorcev vode (redna in občasna kemijska in 
mikrobiološka preskušanja), poleg tega pa še 159 
vzorcev vode za preverjanje vsebnosti nitratov.  

2. državni nadzor 
Zagotavlja ga Ministrstvo za zdravje, nosilec je 
Inštitut za varovanje zdravja RS, izvaja pa ga Zavod za 
zdravstveno varstvo Maribor s podizvajalci. Je oblika 
nadzora za preverjanje ustreznosti kvalitete pitne 
vode skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Ob 
vseh testiranjih v sklopu notranjega nadzora je bilo 
v letu 2005 opravljenih še 126 rednih in občasnih 
preskušanj. 

IV.  Kaj se zgodi, če voda ni ustrezna? 

Izvršijo se ukrepi po HACCP sistemu, ki so: 

seznanitev pristojnih služb (Inštitut za varovanje           
zdravja RS, Zdravstvena inšpekcija) in hkrati 
obveščanje uporabnika (po potrebi) 
odprava vzrokov (izpiranje, dodatne dezinfekcija, 
zaprtje vodnih virov, odvzem kontrolnih 
vzorcev…)
obveščanje o normalizaciji stanj

I.   Vodovod–kanalizacija Celje upravlja z:

osrednjim (velikim) vodovodnim sistemom Celje
Iz njega pridobivajo vodo občani Celja, Vojnika  
in Štor
z manjšimi vodovodnimi sistemi (Svetina,   
Košnica - Tremerje, Frankolovo in Dobrna)

II.  Od kod dobivamo vodo? 

glavni (največji) vodni viri: 
    Vitanje 
    Frankolovo 
    Medlog 

Iz njih se oskrbujejo občani Celja, Vojnika, Štor …
 

manjši vodni viri:  Gabrovka
                                 Kompole 
          Laška vas
                                      itd.
Iz njih se oskrbujejo krajani manjših zaselkov: 
Pečovnik, Zagrad, Zvodno, del Štor, Kompole, Laška 
vas, Teharje …

V.  Pijemo dobro vodo! 

Iz rezultatov notranjega in državnega nadzora je 
razvidno, da je oskrba s pitno vodo občanov Celja, 
Vojnika, Štor in Dobrne na visoki kakovostni ravni 
ter da pijemo zdravo pitno vodo. Število vzorcev, ki 
niso v skladu s predpisi, je izjemno nizko. Vendar 
nas uspeh nikakor ne sme uspavati. Vsi postopki, 
ki so povezani s pridobivanjem, distribucijo 
in z nadzorom pitne vode, potekajo skladno s 
standardom kakovosti ISO 9001 in sistemom 
HACCP.  Nadaljnje povečevanje varnosti oskrbe 
s pitno vodo ostaja tako tudi v prihodnje za nas 
pomemben izziv in ključni del poslanstva našega 
podjetja.


