
Kakovost pitne vode v občinah Črnomelj in Semič v letu 2011 

V letu 2011 je Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. oskrbovalo uporabnike pitne vode iz 
vodnih virov Dobličica, Guče pri Srednji vasi, Kolpa na Vinici, Bajer pri Rožnemu dolu in 
dveh vrtin na Blatniku. Na vseh vodovodnih sistemih je vzpostavljen HACCP načrt za 
zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode v okviru katerega se izvaja interni nadzor nad 
kakovostjo pitne vode s strani Zavoda za zdravstveno varstvo iz Novega mesta.V vseh 
vodovodnih sistemih s katerimi je upravljalo Javno podjetje Komunala Črnomelj, je bila voda 
v preteklem letu ocenjena kot zdravstveno ustrezna. S strani države se nad kakovostjo pitne 
vode v vodovodnih sistemih izvaja tudi državni monitoring. 
 
Vodovodni sistem Črnomelj oskrbuje iz vodnega vira Dobličica 12100 uporabnikov. V 
postopku priprave 3200 m3 vode dnevno se izvaja filtracija vode na peščenih filtrih in 
dezinfekcija s klordioksidom. Zaradi velike dolžine cevovoda se voda na vodohramu Adlešiči 
še doklorira s tekočim klorom. Za izredne razmere ima vodovodni sistem Črnomelj tudi 
rezervni vodni vir Vumole pri Adlešičih za oskrbo uporabnikov na oskrbovalnemu območju 
Adlešiči. V vodovodnemu sistemu Črnomelj je bilo v preteklem letu odvzetih 116 vzorcev za 
mikrobiološke preiskave, 36 vzorcev za kemične preiskave in en vzorec za preiskave na 
prisotnost parazitov v pitni vodi. V vodovodnemu sistemu Črnomelj se po izgradnji naprave 
za pripravo vode iz vodnega vira Dobličica motnost v vodi več ne pojavlja. 
 
V poletnem času sta se zaradi visokih temperatur vode v vodovodnemu sistemu Vinica 
pojavila neustrezen vonj in okus, v času obilnih padavin pa povišana motnost. Povišana 
motnost se občasno pojavlja še v vodovodnemu sistemu Semič, zato je potrebno v času 
obilnega deževja vodo za uživanje pred uporabo prekuhati. Navodilo je objavljeno na spletni 
strani www.komunala-crnomelj.si. Zaradi varnosti zdravja uporabnikov na območju 
vodovoda Vinica predlagamo vodo za uživanje pred uporabo prekuhati. Za izboljšanje 
kakovosti oskrbe s pitno vodo v vodovodnemu sistemu Vinica gradi Občina Črnomelj vodovd 
za povezavo vodovodnega sistema Vinica z vodovodnim sistemom Črnomelj. Po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja se bo se bo vodni vir Kolpa na Vinici opustil in se nebo več uporabljal 
za javno oskrbo s pitno vodo. 
 
Na osnovi navodila Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije obveščamo vse 
uporabnike javnih vodovodov, da objavljamo podatke o kakovosti pitne vode na občinskih 
oglasnih deskah in oglasni deski upravne enote Črnomelj, na spletni strani Javnega podjetja 
Komunala Črnomelj d.o.o. www.komunala-crnomelj.si in meseca marca v Belokranjcu. 
Podatki o kvaliteti pitne vode so vsem uporabnikom za osebne informacije o kakovosti pitne 
vode na voljo na sedežu podjetja. Pomembna obvestila bomo pomembnim ustanovam (šole, 
vrtci, gostilne) posredovali po elektronski pošti in radiu Odeon ali preko Regijskega centra za 
obveščanje. 
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