
  

 

  torek, 15. februar 2022 
MARN ANDRAŽ 
DOL PRI TREBNJEM  
8210 TREBNJE 
 
 
 

Poročilo o kakovosti pitne vode iz zasebnega vodovodnega 
sistema Dol pri Trebnjem v letu 2021 

 
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi. Voda 
je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki 
predstavljajo nevarnost za zdravje. Zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe je z vidika 
odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno 
vodovodno omrežje, je izpostavljena strogemu nadzoru. Za notranji nadzor kakovosti vode je v lanskem 
letu skrbel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Novega mesta, ki je 
nenapovedano odvzemal vzorce pitne vode za mikrobiološke in kemijske analize. Poleg ustaljenega 
nadzora se vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagaja trenutnim razmeram na vodovodnem 
sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od 
uporabnikov. 

 
V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2021 

Vodovod MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE 

Zasebni vodovodni 
sistem 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez.  
vzorcev 

Vzrok 
neustr. 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez. 
vzorcev 

Vzrok 
neustre. 

Dol pri Trebnjem  4 100 % 0 / 1 0 % 1 motnost 

 
Sami rezultati preskušanja pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno in da je voda, ki priteče iz pip 
zdrava, dobra in sveža. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega omrežja, da ne 
prihaja do gnitja vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo 
v najnižjem delu stavbe, da voda izteče iz hišne napeljave (internega omrežja). Na pipah odstranite in 
očistite mrežice in druge nastavke. Nato izpirajte hišno omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem 
zasunov ali pip, da se čimbolj izperejo usedline iz hišne napeljave.  
 
Podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe, lahko pridobite v 
delovnem času pri vodji oskrbe s pitno vodo na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 
07/34 81 283 g.Gregor Pečjak. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
                        Pripravil:                                                                 Direktor: 
                    Marko Povše                                                         Franci Starbek 
 

 

 

Številka: 4275/2022



  

 

                                                                                                              torek, 15. februar 2022 
JOŽEF KRIŽMAN  
DOL PRI TREBNJE 3 
8210 TREBNJE 

 
 
 

Poročilo o kakovosti pitne vode iz zasebnega vodovodnega 
sistema Dol pri Trebnjem v letu 2021 

 
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi. Voda 
je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki 
predstavljajo nevarnost za zdravje. Zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe je z vidika 
odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno 
vodovodno omrežje, je izpostavljena strogemu nadzoru. Za notranji nadzor kakovosti vode je v lanskem 
letu skrbel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Novega mesta, ki je 
nenapovedano odvzemal vzorce pitne vode za mikrobiološke in kemijske analize. Poleg ustaljenega 
nadzora se vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagaja trenutnim razmeram na vodovodnem 
sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od 
uporabnikov. 

 
V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2021 

Vodovod MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE 

Zasebni vodovodni 
sistem 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez.  
vzorcev 

Vzrok 
neustr. 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez. 
vzorcev 

Vzrok 
neustre. 

Dol pri Trebnjem  4 100 % 0 / 1 0 % 1 motnost 

 
Sami rezultati preskušanja pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno in da je voda, ki priteče iz pip 
zdrava, dobra in sveža. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega omrežja, da ne 
prihaja do gnitja vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo 
v najnižjem delu stavbe, da voda izteče iz hišne napeljave (internega omrežja). Na pipah odstranite in 
očistite mrežice in druge nastavke. Nato izpirajte hišno omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem 
zasunov ali pip, da se čimbolj izperejo usedline iz hišne napeljave.  
 
Podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe, lahko pridobite v 
delovnem času pri vodji oskrbe s pitno vodo na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 
07/34 81 283 g.Gregor Pečjak. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
                        Pripravil:                                                                 Direktor: 
                    Marko Povše                                                         Franci Starbek 

                                                                                                                 
 
 
 

Številka: 4275/2022



  

 

torek, 15. februar 2022 
MIRKO RESNIK  
DOL PRI TREBNJE 4 
8210 TREBNJE 
 

 
 

Poročilo o kakovosti pitne vode iz zasebnega vodovodnega 
sistema Dol pri Trebnjem v letu 2021 

 
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi. Voda 
je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki 
predstavljajo nevarnost za zdravje. Zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe je z vidika 
odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno 
vodovodno omrežje, je izpostavljena strogemu nadzoru. Za notranji nadzor kakovosti vode je v lanskem 
letu skrbel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Novega mesta, ki je 
nenapovedano odvzemal vzorce pitne vode za mikrobiološke in kemijske analize. Poleg ustaljenega 
nadzora se vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagaja trenutnim razmeram na vodovodnem 
sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od 
uporabnikov. 

 
V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2021 

Vodovod MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE 

Zasebni vodovodni 
sistem 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez.  
vzorcev 

Vzrok 
neustr. 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez. 
vzorcev 

Vzrok 
neustre. 

Dol pri Trebnjem  4 100 % 0 / 1 0 % 1 motnost 

 
Sami rezultati preskušanja pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno in da je voda, ki priteče iz pip 
zdrava, dobra in sveža. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega omrežja, da ne 
prihaja do gnitja vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo 
v najnižjem delu stavbe, da voda izteče iz hišne napeljave (internega omrežja). Na pipah odstranite in 
očistite mrežice in druge nastavke. Nato izpirajte hišno omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem 
zasunov ali pip, da se čimbolj izperejo usedline iz hišne napeljave.  
 
Podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe, lahko pridobite v 
delovnem času pri vodji oskrbe s pitno vodo na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 
07/34 81 283 g.Gregor Pečjak. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
                        Pripravil:                                                                 Direktor: 
                    Marko Povše                                                         Franci Starbek 

 

 

Številka: 4275/2022



  

 

                                                                                                                torek, 15. februar 2022 
JOŽE ZORE 
DOL PRI TREBNJE 5 
8210 TREBNJE 

 
 
 

Poročilo o kakovosti pitne vode iz zasebnega vodovodnega 
sistema Dol pri Trebnjem v letu 2021 

 
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi. Voda 
je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki 
predstavljajo nevarnost za zdravje. Zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe je z vidika 
odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno 
vodovodno omrežje, je izpostavljena strogemu nadzoru. Za notranji nadzor kakovosti vode je v lanskem 
letu skrbel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Novega mesta, ki je 
nenapovedano odvzemal vzorce pitne vode za mikrobiološke in kemijske analize. Poleg ustaljenega 
nadzora se vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagaja trenutnim razmeram na vodovodnem 
sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od 
uporabnikov. 

 
V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2021 

Vodovod MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE 

Zasebni vodovodni 
sistem 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez.  
vzorcev 

Vzrok 
neustr. 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez. 
vzorcev 

Vzrok 
neustre. 

Dol pri Trebnjem  4 100 % 0 / 1 0 % 1 motnost 

 
Sami rezultati preskušanja pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno in da je voda, ki priteče iz pip 
zdrava, dobra in sveža. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega omrežja, da ne 
prihaja do gnitja vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo 
v najnižjem delu stavbe, da voda izteče iz hišne napeljave (internega omrežja). Na pipah odstranite in 
očistite mrežice in druge nastavke. Nato izpirajte hišno omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem 
zasunov ali pip, da se čimbolj izperejo usedline iz hišne napeljave.  
 
Podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe, lahko pridobite v 
delovnem času pri vodji oskrbe s pitno vodo na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 
07/34 81 283 g.Gregor Pečjak. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
                        Pripravil:                                                                 Direktor: 
                    Marko Povše                                                         Franci Starbek 

 

 

Številka: 4275/2022



  

 

                                                                                                              torek, 15. februar 2022 
STANE ČEH  
DOL PRI TREBNJE 6 
8210 TREBNJE 

 
 
 

Poročilo o kakovosti pitne vode iz zasebnega vodovodnega 
sistema Dol pri Trebnjem v letu 2021 

 
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi. Voda 
je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki 
predstavljajo nevarnost za zdravje. Zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe je z vidika 
odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno 
vodovodno omrežje, je izpostavljena strogemu nadzoru. Za notranji nadzor kakovosti vode je v lanskem 
letu skrbel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Novega mesta, ki je 
nenapovedano odvzemal vzorce pitne vode za mikrobiološke in kemijske analize. Poleg ustaljenega 
nadzora se vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagaja trenutnim razmeram na vodovodnem 
sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od 
uporabnikov. 

 
V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2021 

Vodovod MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE 

Zasebni vodovodni 
sistem 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez.  
vzorcev 

Vzrok 
neustr. 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez. 
vzorcev 

Vzrok 
neustre. 

Dol pri Trebnjem  4 100 % 0 / 1 0 % 1 motnost 

 
Sami rezultati preskušanja pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno in da je voda, ki priteče iz pip 
zdrava, dobra in sveža. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega omrežja, da ne 
prihaja do gnitja vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo 
v najnižjem delu stavbe, da voda izteče iz hišne napeljave (internega omrežja). Na pipah odstranite in 
očistite mrežice in druge nastavke. Nato izpirajte hišno omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem 
zasunov ali pip, da se čimbolj izperejo usedline iz hišne napeljave.  
 
Podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe, lahko pridobite v 
delovnem času pri vodji oskrbe s pitno vodo na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 
07/34 81 283 g.Gregor Pečjak. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
                        Pripravil:                                                                 Direktor: 
                    Marko Povše                                                         Franci Starbek 
 

 

 

Številka: 4275/2022



  

 

                                                                                                                torek, 15. februar 2022 
VINKO GAČNIK  
DOL PRI TREBNJE 7 
8210 TREBNJE 

 
 
 

Poročilo o kakovosti pitne vode iz zasebnega vodovodnega 
sistema Dol pri Trebnjem v letu 2021 

 
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi. Voda 
je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki 
predstavljajo nevarnost za zdravje. Zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe je z vidika 
odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno 
vodovodno omrežje, je izpostavljena strogemu nadzoru. Za notranji nadzor kakovosti vode je v lanskem 
letu skrbel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Novega mesta, ki je 
nenapovedano odvzemal vzorce pitne vode za mikrobiološke in kemijske analize. Poleg ustaljenega 
nadzora se vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagaja trenutnim razmeram na vodovodnem 
sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od 
uporabnikov. 

 
V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2021 

Vodovod MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE 

Zasebni vodovodni 
sistem 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez.  
vzorcev 

Vzrok 
neustr. 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez. 
vzorcev 

Vzrok 
neustre. 

Dol pri Trebnjem  4 100 % 0 / 1 0 % 1 motnost 

 
Sami rezultati preskušanja pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno in da je voda, ki priteče iz pip 
zdrava, dobra in sveža. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega omrežja, da ne 
prihaja do gnitja vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo 
v najnižjem delu stavbe, da voda izteče iz hišne napeljave (internega omrežja). Na pipah odstranite in 
očistite mrežice in druge nastavke. Nato izpirajte hišno omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem 
zasunov ali pip, da se čimbolj izperejo usedline iz hišne napeljave.  
 
Podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe, lahko pridobite v 
delovnem času pri vodji oskrbe s pitno vodo na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 
07/34 81 283 g.Gregor Pečjak. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
                        Pripravil:                                                                 Direktor: 
                    Marko Povše                                                         Franci Starbek 
 

 

 

Številka: 4275/2022



  

 

                                                                                                                torek, 15. februar 2022 
MARJAN JEVNIKAR  
DOL PRI TREBNJE 8 
8210 TREBNJE 

 
 
 

Poročilo o kakovosti pitne vode iz zasebnega vodovodnega 
sistema Dol pri Trebnjem v letu 2021 

 
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi. Voda 
je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki 
predstavljajo nevarnost za zdravje. Zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe je z vidika 
odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno 
vodovodno omrežje, je izpostavljena strogemu nadzoru. Za notranji nadzor kakovosti vode je v lanskem 
letu skrbel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Novega mesta, ki je 
nenapovedano odvzemal vzorce pitne vode za mikrobiološke in kemijske analize. Poleg ustaljenega 
nadzora se vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagaja trenutnim razmeram na vodovodnem 
sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od 
uporabnikov. 

 
V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2021 

Vodovod MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE 

Zasebni vodovodni 
sistem 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez.  
vzorcev 

Vzrok 
neustr. 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez. 
vzorcev 

Vzrok 
neustre. 

Dol pri Trebnjem  4 100 % 0 / 1 0 % 1 motnost 

 
Sami rezultati preskušanja pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno in da je voda, ki priteče iz pip 
zdrava, dobra in sveža. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega omrežja, da ne 
prihaja do gnitja vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo 
v najnižjem delu stavbe, da voda izteče iz hišne napeljave (internega omrežja). Na pipah odstranite in 
očistite mrežice in druge nastavke. Nato izpirajte hišno omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem 
zasunov ali pip, da se čimbolj izperejo usedline iz hišne napeljave.  
 
Podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe, lahko pridobite v 
delovnem času pri vodji oskrbe s pitno vodo na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 
07/34 81 283 g.Gregor Pečjak. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
                        Pripravil:                                                                 Direktor: 
                    Marko Povše                                                         Franci Starbek 
 
 

 
 

Številka: 4275/2022



  

 

                                                                                                            torek, 15. februar 2022 
STANE METELKO  
DOL PRI TREBNJE 9 
8210 TREBNJE 
 
 
 

Poročilo o kakovosti pitne vode iz zasebnega vodovodnega 
sistema Dol pri Trebnjem v letu 2021 

 
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi. Voda 
je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki 
predstavljajo nevarnost za zdravje. Zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe je z vidika 
odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno 
vodovodno omrežje, je izpostavljena strogemu nadzoru. Za notranji nadzor kakovosti vode je v lanskem 
letu skrbel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Novega mesta, ki je 
nenapovedano odvzemal vzorce pitne vode za mikrobiološke in kemijske analize. Poleg ustaljenega 
nadzora se vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagaja trenutnim razmeram na vodovodnem 
sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od 
uporabnikov. 

 
V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2021 

Vodovod MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE 

Zasebni vodovodni 
sistem 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez.  
vzorcev 

Vzrok 
neustr. 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez. 
vzorcev 

Vzrok 
neustre. 

Dol pri Trebnjem  4 100 % 0 / 1 0 % 1 motnost 

 
Sami rezultati preskušanja pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno in da je voda, ki priteče iz pip 
zdrava, dobra in sveža. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega omrežja, da ne 
prihaja do gnitja vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo 
v najnižjem delu stavbe, da voda izteče iz hišne napeljave (internega omrežja). Na pipah odstranite in 
očistite mrežice in druge nastavke. Nato izpirajte hišno omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem 
zasunov ali pip, da se čimbolj izperejo usedline iz hišne napeljave.  
 
Podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe, lahko pridobite v 
delovnem času pri vodji oskrbe s pitno vodo na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 
07/34 81 283 g.Gregor Pečjak. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
                    Pripravil:                                                                 Direktor: 
                    Marko Povše                                                         Franci Starbek 
 

 

 

Številka: 4275/2022



  

 

                                                                                                                torek, 15. februar 2022 
PETER MAREN 
DOL PRI TREBNJE 10 
8210 TREBNJE 

 
 
 

Poročilo o kakovosti pitne vode iz zasebnega vodovodnega 
sistema Dol pri Trebnjem v letu 2021 

 
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi. Voda 
je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki 
predstavljajo nevarnost za zdravje. Zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe je z vidika 
odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno 
vodovodno omrežje, je izpostavljena strogemu nadzoru. Za notranji nadzor kakovosti vode je v lanskem 
letu skrbel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Novega mesta, ki je 
nenapovedano odvzemal vzorce pitne vode za mikrobiološke in kemijske analize. Poleg ustaljenega 
nadzora se vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagaja trenutnim razmeram na vodovodnem 
sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od 
uporabnikov. 

 
V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2021 

Vodovod MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE 

Zasebni vodovodni 
sistem 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez.  
vzorcev 

Vzrok 
neustr. 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez. 
vzorcev 

Vzrok 
neustre. 

Dol pri Trebnjem  4 100 % 0 / 1 0 % 1 motnost 

 
Sami rezultati preskušanja pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno in da je voda, ki priteče iz pip 
zdrava, dobra in sveža. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega omrežja, da ne 
prihaja do gnitja vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo 
v najnižjem delu stavbe, da voda izteče iz hišne napeljave (internega omrežja). Na pipah odstranite in 
očistite mrežice in druge nastavke. Nato izpirajte hišno omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem 
zasunov ali pip, da se čimbolj izperejo usedline iz hišne napeljave.  
 
Podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe, lahko pridobite v 
delovnem času pri vodji oskrbe s pitno vodo na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 
07/34 81 283 g.Gregor Pečjak. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
                        Pripravil:                                                                 Direktor: 
                    Marko Povše                                                         Franci Starbek 
 

 

 

Številka: 4275/2022



  

 

                                                                                                                torek, 15. februar 2022 
MIRKO MAREN 
DOL PRI TREBNJE 11 
8210 TREBNJE 
 
 
 

Poročilo o kakovosti pitne vode iz zasebnega vodovodnega 
sistema Dol pri Trebnjem v letu 2021 

 
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi. Voda 
je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki 
predstavljajo nevarnost za zdravje. Zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe je z vidika 
odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno 
vodovodno omrežje, je izpostavljena strogemu nadzoru. Za notranji nadzor kakovosti vode je v lanskem 
letu skrbel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Novega mesta, ki je 
nenapovedano odvzemal vzorce pitne vode za mikrobiološke in kemijske analize. Poleg ustaljenega 
nadzora se vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagaja trenutnim razmeram na vodovodnem 
sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od 
uporabnikov. 

 
V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2021 

Vodovod MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE 

Zasebni vodovodni 
sistem 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez.  
vzorcev 

Vzrok 
neustr. 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez. 
vzorcev 

Vzrok 
neustre. 

Dol pri Trebnjem  4 100 % 0 / 1 0 % 1 motnost 

 
Sami rezultati preskušanja pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno in da je voda, ki priteče iz pip 
zdrava, dobra in sveža. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega omrežja, da ne 
prihaja do gnitja vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo 
v najnižjem delu stavbe, da voda izteče iz hišne napeljave (internega omrežja). Na pipah odstranite in 
očistite mrežice in druge nastavke. Nato izpirajte hišno omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem 
zasunov ali pip, da se čimbolj izperejo usedline iz hišne napeljave.  
 
Podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe, lahko pridobite v 
delovnem času pri vodji oskrbe s pitno vodo na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 
07/34 81 283 g.Gregor Pečjak. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
                        Pripravil:                                                                 Direktor: 
                    Marko Povše                                                         Franci Starbek 

 

 

Številka: 4275/2022



  

 

               torek, 15. februar 2022 
ALEŠ ZUPANČIČ 
DOL PRI TREBNJE 12 
8210 TREBNJE 
 
 
 

Poročilo o kakovosti pitne vode iz zasebnega vodovodnega 
sistema Dol pri Trebnjem v letu 2021 

 
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi. Voda 
je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki 
predstavljajo nevarnost za zdravje. Zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe je z vidika 
odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno 
vodovodno omrežje, je izpostavljena strogemu nadzoru. Za notranji nadzor kakovosti vode je v lanskem 
letu skrbel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Novega mesta, ki je 
nenapovedano odvzemal vzorce pitne vode za mikrobiološke in kemijske analize. Poleg ustaljenega 
nadzora se vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagaja trenutnim razmeram na vodovodnem 
sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od 
uporabnikov. 

 
V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2021 

Vodovod MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE 

Zasebni vodovodni 
sistem 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez.  
vzorcev 

Vzrok 
neustr. 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez. 
vzorcev 

Vzrok 
neustre. 

Dol pri Trebnjem  4 100 % 0 / 1 0 % 1 motnost 

 
Sami rezultati preskušanja pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno in da je voda, ki priteče iz pip 
zdrava, dobra in sveža. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega omrežja, da ne 
prihaja do gnitja vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo 
v najnižjem delu stavbe, da voda izteče iz hišne napeljave (internega omrežja). Na pipah odstranite in 
očistite mrežice in druge nastavke. Nato izpirajte hišno omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem 
zasunov ali pip, da se čimbolj izperejo usedline iz hišne napeljave.  
 
Podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe, lahko pridobite v 
delovnem času pri vodji oskrbe s pitno vodo na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 
07/34 81 283 g.Gregor Pečjak. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
                        Pripravil:                                                                 Direktor: 
                    Marko Povše                                                         Franci Starbek 

 

 

Številka: 4275/2022



  

 

                                                                                                                torek, 15. februar 2022 
TOMAŽ SIRK 
DOL PRI TREBNJE 12A 
8210 TREBNJE 

 
 
 

Poročilo o kakovosti pitne vode iz zasebnega vodovodnega 
sistema Dol pri Trebnjem v letu 2021 

 
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi. Voda 
je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki 
predstavljajo nevarnost za zdravje. Zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe je z vidika 
odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno 
vodovodno omrežje, je izpostavljena strogemu nadzoru. Za notranji nadzor kakovosti vode je v lanskem 
letu skrbel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Novega mesta, ki je 
nenapovedano odvzemal vzorce pitne vode za mikrobiološke in kemijske analize. Poleg ustaljenega 
nadzora se vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagaja trenutnim razmeram na vodovodnem 
sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od 
uporabnikov. 

 
V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2021 

Vodovod MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE 

Zasebni vodovodni 
sistem 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez.  
vzorcev 

Vzrok 
neustr. 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez. 
vzorcev 

Vzrok 
neustre. 

Dol pri Trebnjem  4 100 % 0 / 1 0 % 1 motnost 

 
Sami rezultati preskušanja pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno in da je voda, ki priteče iz pip 
zdrava, dobra in sveža. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega omrežja, da ne 
prihaja do gnitja vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo 
v najnižjem delu stavbe, da voda izteče iz hišne napeljave (internega omrežja). Na pipah odstranite in 
očistite mrežice in druge nastavke. Nato izpirajte hišno omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem 
zasunov ali pip, da se čimbolj izperejo usedline iz hišne napeljave.  
 
Podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe, lahko pridobite v 
delovnem času pri vodji oskrbe s pitno vodo na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 
07/34 81 283 g.Gregor Pečjak. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
                        Pripravil:                                                                 Direktor: 
                    Marko Povše                                                         Franci Starbek 

 

 

Številka: 4275/2022



  

 

                                                                                                                torek, 15. februar 2022 
SIMON OSTANEK 
DOL PRI TREBNJE 13 
8210 TREBNJE 

 
 
 

Poročilo o kakovosti pitne vode iz zasebnega vodovodnega 
sistema Dol pri Trebnjem v letu 2021 

 
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi. Voda 
je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki 
predstavljajo nevarnost za zdravje. Zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe je z vidika 
odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno 
vodovodno omrežje, je izpostavljena strogemu nadzoru. Za notranji nadzor kakovosti vode je v lanskem 
letu skrbel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Novega mesta, ki je 
nenapovedano odvzemal vzorce pitne vode za mikrobiološke in kemijske analize. Poleg ustaljenega 
nadzora se vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagaja trenutnim razmeram na vodovodnem 
sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od 
uporabnikov. 

 
V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2021 

Vodovod MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE 

Zasebni vodovodni 
sistem 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez.  
vzorcev 

Vzrok 
neustr. 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez. 
vzorcev 

Vzrok 
neustre. 

Dol pri Trebnjem  4 100 % 0 / 1 0 % 1 motnost 

 
Sami rezultati preskušanja pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno in da je voda, ki priteče iz pip 
zdrava, dobra in sveža. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega omrežja, da ne 
prihaja do gnitja vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo 
v najnižjem delu stavbe, da voda izteče iz hišne napeljave (internega omrežja). Na pipah odstranite in 
očistite mrežice in druge nastavke. Nato izpirajte hišno omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem 
zasunov ali pip, da se čimbolj izperejo usedline iz hišne napeljave.  
Podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe, lahko pridobite v 
delovnem času pri vodji oskrbe s pitno vodo na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 
07/34 81 283 g.Gregor Pečjak. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
                        Pripravil:                                                                 Direktor: 
                    Marko Povše                                                         Franci Starbek 
 

 

 

Številka: 4275/2022



  

 

                                                                                                                torek, 15. februar 2022 
MIRKO GOSPODARIČ 
DOL PRI TREBNJE 14 
8210 TREBNJE 
 
 
 

Poročilo o kakovosti pitne vode iz zasebnega vodovodnega 
sistema Dol pri Trebnjem v letu 2021 

 
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi. Voda 
je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki 
predstavljajo nevarnost za zdravje. Zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe je z vidika 
odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno 
vodovodno omrežje, je izpostavljena strogemu nadzoru. Za notranji nadzor kakovosti vode je v lanskem 
letu skrbel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Novega mesta, ki je 
nenapovedano odvzemal vzorce pitne vode za mikrobiološke in kemijske analize. Poleg ustaljenega 
nadzora se vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagaja trenutnim razmeram na vodovodnem 
sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od 
uporabnikov. 

 
V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2021 

Vodovod MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE 

Zasebni vodovodni 
sistem 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez.  
vzorcev 

Vzrok 
neustr. 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez. 
vzorcev 

Vzrok 
neustre. 

Dol pri Trebnjem  4 100 % 0 / 1 0 % 1 motnost 

 
Sami rezultati preskušanja pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno in da je voda, ki priteče iz pip 
zdrava, dobra in sveža. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega omrežja, da ne 
prihaja do gnitja vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo 
v najnižjem delu stavbe, da voda izteče iz hišne napeljave (internega omrežja). Na pipah odstranite in 
očistite mrežice in druge nastavke. Nato izpirajte hišno omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem 
zasunov ali pip, da se čimbolj izperejo usedline iz hišne napeljave.  
 
Podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe, lahko pridobite v 
delovnem času pri vodji oskrbe s pitno vodo na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 
07/34 81 283 g.Gregor Pečjak. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
                        Pripravil:                                                                 Direktor: 
                    Marko Povše                                                         Franci Starbek 
 

 

 

Številka: 4275/2022



  

 

                                                                                                                torek, 15. februar 2022 
ALEŠ FURER  

DOL PRI TREBNJE 15 

8210 TREBNJE 

 
 
 

Poročilo o kakovosti pitne vode iz zasebnega vodovodnega 
sistema Dol pri Trebnjem v letu 2021 

 
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi. Voda 
je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki 
predstavljajo nevarnost za zdravje. Zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe je z vidika 
odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno 
vodovodno omrežje, je izpostavljena strogemu nadzoru. Za notranji nadzor kakovosti vode je v lanskem 
letu skrbel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Novega mesta, ki je 
nenapovedano odvzemal vzorce pitne vode za mikrobiološke in kemijske analize. Poleg ustaljenega 
nadzora se vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagaja trenutnim razmeram na vodovodnem 
sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od 
uporabnikov. 

 
V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2021 

Vodovod MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE 

Zasebni vodovodni 
sistem 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez.  
vzorcev 

Vzrok 
neustr. 

št. 
vzorcev 

%  
ustreznih 
vzorcev 

št. 
neustrez. 
vzorcev 

Vzrok 
neustre. 

Dol pri Trebnjem  4 100 % 0 / 1 0 % 1 motnost 

 
Sami rezultati preskušanja pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno in da je voda, ki priteče iz pip 
zdrava, dobra in sveža. Uporabniki morate sami poskrbeti za redno izpiranje internega omrežja, da ne 
prihaja do gnitja vode v interni napeljavi. Priporočamo, da zaprete zasun pri vodomeru in odprete pipo 
v najnižjem delu stavbe, da voda izteče iz hišne napeljave (internega omrežja). Na pipah odstranite in 
očistite mrežice in druge nastavke. Nato izpirajte hišno omrežje v sunkih z odpiranjem in zapiranjem 
zasunov ali pip, da se čimbolj izperejo usedline iz hišne napeljave.  
 
Podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe, lahko pridobite v 
delovnem času pri vodji oskrbe s pitno vodo na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št. 
07/34 81 283 g.Gregor Pečjak. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
                        Pripravil:                                                                 Direktor: 
                    Marko Povše                                                         Franci Starbek 
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