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Porodilo o zdravstvenem nadzoru

pitnih vod

v obdini Metlika

v letu 2015
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Pilne vode,lelno poroailo 20i5, Komunah Metika, it.421{92016

Porodilo o zdravstvenem nadzoru pitnih voda v obdini Metlika, ki so v upravljanju

javnega podjetja Komunala Metlika v letu 2015

V letu 2015 je javno podjetje Komunala Metlika upravljalo s lremi vodovodi: Hrast, Jamniki in Metlika, ki

so oskrbovali okoli 97 % orebivalcev obdine Metlike.
Zdravstveni nadzor je potekal v skladu s Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur.l. RS 5t.

46197,5287,07/00 in 5200) in Pravilnikom o pitni vodi (Ur, l. RS 19/04 in 35/04) po nadrtu.

Skupno smo odvzeli 71 vzorcev za mikrobioloSke preiskave, 16 vzorcev za sanitarno-kemidne preiska-

ve, sedem uzorcev za analizo na posamezne parametre (ahazin, desetilatrazin) in osem vzorcev za

doloditev aluminija v pitni vodi (tabela 2). Na vseh vodovodnih sistemih smo odvzeli po en vzorec vode
(skupaj tri vzorce) za doloditev razvojnih oblik parazitov (tabela 3).

Rezultate laboratorrjskih preiskav smo prikazali v tabelah 2, 3 in 4,

Tabela 1: Osnovne informacije o vodovodih, s katerimi upravlja Komunala Metlika d.o.o. in

zdravstvena ocen a za leto 2015
Vodovodni sistem

Metlika

Jamniki

Hrast

St. preb. priprava sredstvo

5.884 Koag.Filtr. Dl. NaOCI

nadin lzvor vode Zdr. ustr

ZU

ZU1905 Df

419 Df

avtomatsko lzvir

NaOCI avtomatsko lzvir

NaOCI avtomatsko vrtina ZU

Skupaj 8.208

Legenda: koag. = koagulacrla, filtr. = filtracija, df. = razkuzevanje

Ocena zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti vodooskrbe

Zdravstveno ustrezna voda je primerna za uporabo za pitje, kuhanje, pripravo hrane in umivanje brez

morebitnega tveganja za zdravje ljudi. Zdravstveno uskezna pitna voda izpolnjuje zahteve evropske

vodne direktive in slovenske zakonodaje. Na5teti predpisi dolodajo merila, ki jih mora izpolnjevati voda,

da bi zaSditili vseZivljenjsko zdravje prebivalslva. Ti parametri vkljudujejo mejne vrednosti za biolo5ko

kakovost (vkljudno z Stevilom bakterij in oocist), kemijsko kakovost (vkljudno s koncentracijami kovin,

topil, pesticidov in ogljikovodikov) in flzikalne lastnosti (vkljudno z motnostjo, barvo, okusom in vonjem),

Letno oceno o zdravstveni ustreznosli pitne vode smo zasnovali na podlagi podalkov iz tabel 2, 3, 4 in 5
(notranji nadzor) ter iz podatkov iz tabele 7 (drZavni monitoring). Ocena o zdravstveni ustreznosti je

orikazana v tabeli 1.

Mikrobioloika kvaliteta pitne vode je bila v letu 2015, na vseh treh vodovodnih sistemih ustrezna.

Vrednosti fizikalno-kemidnih parametrov so bile skladne s predpisanimi mejnimi vrednostmi iz pravilnika,

razen v vodi iz vodovoda Hrast, ki je bila tudi v letu 2015 kontaminirana z desetilatrazinom, razgradnim
produktom pesticida (herbicida) atrazina. (najvedja izmeriena koncentracija v letu 2014 in 2015 je bila

0,10 pg/L),

I abela 2: Pregled gibanja povpredne koncentracije desetilatrazina po virih v obdobju 2010 -2015

vir leto

Vodovod Hrast

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0,092 0,105 0,091 0,096 0,088 0,084

Opomba: vse vrednosti so v pg/1, pravilnik dovoljuje 0,100 pg/L posameznega pesticida v pitni vodi.
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Kot je razvidno iz labele 2, se je koncentracija desetilatrazina stabilizirala. Upravljalec vodovoda je v
celoti povr$insko saniral drno odlagali$de nad vodnim virom Gornji Suhor (Vrtina M-2). Se vedno je
potrebno redno spremljanje.
Trenutno kontaminacija z desetilatrazinom ne predstavlja neposrednega tveganja za zdravje ljudi.

Pitne vode, leho poroaib 2015, Komunala [.leXika, 3t. 421{9/2016

Tabela 3: Vodovodi v obdini Metlika, ki so v upravljanju javnega podjetja Komunala Metlika
leto 2015: ,IY mikrobiolo5kih in kemidnih rezultatov

MIKROBIOLOCIJA KEMIJA

St, vz. oh NU ok vzrok oh 5t. vz. U 0k NU olo Vzrok NU

HRAST

vrtina 1 1 100 0 0 0 0

po pripravi - VH 9 I 100 0 0 0 0 100 0 0

0mrezF z 2 100 0 0 0 0

skupaj 12 3

Atrazin, d-atr. dodatne preiskave 7 7 100 0 0 d-atrazin
max=o,1ouq/L

JAMNIKI

zajetie 1 0 0 I 100 1 100

VH - po pripravi I 100 u 0 0 0

VH in omr. upnavli. 100 u 0 0 0 1 1 100 0 0

omreZje o b 100 0 0 0 0 4 4 100 0 0

skupai l 21 5

UEr!{419!rn)
zajelje 2 0 0 2 100 2 100

VH - po pripravi 12 12 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0
omreZF 24 24 100 0 0 0 0 100 0 0
skupai 38 8

aluminii 100 0 0

SKUPAJ 71 t6
Legenda: U = ustrezno, NU = neustrezno atr. - atrazin, d-atr. - desetilatrazin,

Ugotavljanje parazitov v virih pitne vode

V letu 2015 (preglednica 4) nismo odkrili parazitov oz. njihovih razvojnih oblik.
Za parazile oz. njihove razvojne oblike velja:

1) V Sloveniji Se vedno ni poenotena ocena o vplivu parazitov oz. njihovih razvojnih oblik v vodi na
zdravje ljudi,

2) Glede na dosedanja spoznanja (npr. poznavanje infektivne doze) ocenjujemo, da lahko pomenijo
resno nevarnost za zdravje,

3) Vsekakor so indikator fekalnega onesna2enja vodnega vira,

Tabela 4: Pregled analiz na parazite: Komunala Metlika, leto 2014 -2015
n.l,'m ciste
il;;.. llesto odvzema Ciste Giardia sp. Cryptoffiiu, sp. Ocena

14.04.2014 VH Hrast - iztok 0 0 U

12.05.2014 VH Veselica (liletlika) - iztok 0 0 U

12.06.2014 VH Bojanja vas - iztok 0 0 U

16.04.2015 VH Hrast - iztok 0 0 U

26.05,2015 WO Metlika 0 0 U

18.08.2015 Suhor-Cool bar 0 0 U

NU - neustrezno, U - ustrezno
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Tabela 5: Rezultati meritev prostega preostanka razkuZila v pitni vodi v letu 2015

St. meritev - Drosti klor
St. meritev - stranski
produkti razkuZevanja

vodovod

Metlika - obrh
Metlika - Jamniki

Metlika - Hrast

,>

,
n

Vrsta

rczkuZil
a

NaOCI

NaOCI

NaOCI

St.

vseh

mentev

36

20

11

60-9

u
to

11

+.> .

11
't1
1l

Razku2evanje je treba na vseh vodovodnih sistemih urediti tako, da bo prosti preostanek razkuZila

minimalno 0,10 mg / L vode (glej tabelo 5).

Rezullati meritev prostega klora v pitni vodi v vseh treh vodovodih ka2ejo, da je bilo razkuievanje dobro.

Ocena varnosti vodooskrbet :

pri tej oceni poskuiamo ugotavljati, kako je oz. kako bi morda lahko celotna vodovodna infrastruktura
(seveda z upo5tevanjem dejavnikov iz okolja) vplivala na kvaliteto pitne vode (in s tem na zdravstveno

ustreznost) (Preglednica 5),

Varnost vodooskrbe smo pri vseh vodovodih ocenili kot neustrezno, predvsem zaradi ne-

ustreznega reiima v posameznih varstvenih pasovih ter ved ali manj znanih izgub vode na

omreijih.

Metlika -
Jamniki

lvletlika -
ttqqt

da

ne da ne0a

UULrJ,UstaflJa zalerja rn naPrav L u I Y u

ustreznost delovanja naprau ra priprauo uoJe l u I , ] U

stanje vodovodnega omreZja delno U delno U U

UU]V

Legenda: a1-prvo vodovarsweno obmoeje (nijoZje, ograjeno); a2-drug- vodovarstveno obmoeje(ozje obmodJe); a3-tretje

vodovarstveno obmodje(vplivno obmoeje).; U=ustrezno NU=neustrezno

Pomembni elementi, ki vplivaio na vamosl vodooskfte (in kijih veainoma ne poznamo), so:

zdravslvena ocena pilne vode pn upordbnikih,

vzposlavlienosl vodovaBtvenih pasov na vinh pitne vode,

izvajanje predpisanega rezima fa vodovaFtvenih pasovih in nadzor,

stanje zajetja n naprav,

ustreznost delovanja naprav za p pravo vode,

kvaliteta vodovodnih naDeliav.

delez {odslotek)izgub na vodovodnem omrezju,

tusi zaznavania defektov in odzivniaasi 0o zaznanih defeklih,

neprekinlene doEine pdmamih cevovodov,

zadostnost gostote pravilno dimenzioniranih vodohEnov,
poEba vode (v lazme4u do celokupnih kapacitel, ,koeficient obratanja zalog(),
pravilnost razmerja med razvodi vodovodnega ln kanalizacrjskega omre2ja,

stanja osta h elementov sistema, ki so pomembni iz higienskega vidika
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Predlogi ukrepov:

Predlogi ukrepov, ki veliaio za vse vodovode:

o
o

Upravljalec bi moral zagotoviti mesedni (kar je minimalni) nadzor nad kvaliteto pitnih vod pri
uporabnikih na vseh vodovodih,
pregledati dokumentacijo HACCP za vse vodovode, preveriti kritidne kontrolne totke (ali so vse, al
so opredeljena in pravilno ovrednotena vsa tveganja...) in primemost nadzora nad nlimi.
lzpiranje opravljati p vedlih nalivih, ko je motnost povedana, ali najmanj enkrat letno.
lzreden ukrep o obveznem prekuhavanju pitne vode se preklide na podlagi ugotovitve o prenehanju
prisotnosti razlogov, zaradi katerih je bil izreden ukrep in opravljenih mikrobioloSkih preskusih.

RazkuZevanje je treba na vseh vodovodnih sistemih urediti tako, da bo prosti preostanek razkulila
minimalno 0,10 mg / L vode,

na vseh vodovodih je treba vzpostaviti varstvene pasove in na nlih zagotoviti predpisani reZim,
dolgorodno predvideti odkup zemljiSd oZjega vodovarctvenega obmodja;

o za vsak nameravan poseg na varstvenih pasovih morajo investitorji pridobiti prodilo o presoji
vplivov na okolje (na pitno vodo);

o priporodamo vsaj enkrat letno kontrolo na parazite, predvsem na vodooskrbnih sistemih, ki zajemajo
kra5ke izvire, oz. vodne vire, na katere modno vpliva okolje. Preiskave se naj izvedejo poslabSanih

higienskocpidemiolo5kih razmerah (npr. modno deZevje, povedana motnost vode itd).

Predlogi za posamezne vodovode:

1.

a)

b)

d)

Vodovod Jamniki:
Ocenjujemo, da je priprava in distribucija vode uspe5na. Priporodamo pa redno - sistematidno
izpiranje omreZja - vsal enkrat na leto.

Sanacija omreZja in pravilno postopanje ob okvarah;
Zagotoviti ustrezno pripravo vode - distilna naprava za pitno vodo.
Z novim vodohramom se bo povedala rezerya vode in podalj5al reakcijski 6as razkuZila, kar bo
pozitivno vplivalo na pripravo vode.

Vodovod Metlika (Obrh)
Ocenjujemo, da je priprava in distribucija vode uspeSna. Priporodamo pa redno - sistematidno
izpiranje omre2ja - vsaj enkrat na leto.

Sanacija omreZja in pravilno postopanje ob okvarah;
Zagotoviti izvajanje predpisanega reZima v Sir5em in vplivnem vodovarstvenem obmodju.

Vodovod Hrast
Ocenjujemo, da je priprava in distribucija vode uspe5na. Priporodamo pa redno - sistematidno
izpiranje omreZja - vsaj enkrat na leto.

Prosvetljevanje ljudi, ki izvajajo aktivnosti na prispevnem podrodju tega vodovoda.
Pesticidi - povpredna koncentracija desetilatrazina se je zni2ala, 5e vedno je pokebno redno
spremljanje.

2.

a)

b)

3.

a)

b)
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Slikovni pregled gibanja mikrobioloike kvalitete pitne vode v vedjih vodovodih, s katerimi uprav-
lja Komunala Metlika.

Slika 1: lukrobbloaka lyalitetr pitno vodo na yodoyodu Jamnliv obdobiu 1995- 2015
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Sllka 2: Mikrobioloika kvaliteta pitne vode na vodovodu Metlika (Obrh)v obdobiu 1995. 20'15
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Slika 3: ltlikmbiobita kvaliieta plne yods na vodovod u Hlstv obdobiu 2000 - 2015
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Tabela 7: Letno porodilo o preskusih pitne vode v okviru driavnega monitodnga pitnih vod
v letu 2015, upravljavec: Komunala Metlika d.o.o. Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika

za oskroo s VOdO METLIKA. JAMNIKI
redni preskusi:
skuono Stevilo vzorcev

Stevilo kolonij pri 220 C 
- 25,0Y0

skuDno Stevilo neskladnih vzorcev 25,0Y0
obdasni preskusi:

skuDno Stevilo vzorcev I
Stevilo neskladnih vzorcev 0 0,0 %

Sistem za oskrbo s

redni Dresknsi:
vodo METLIKA. HRAST

Stevilo vzorcev 1

sku0no Stevilo neskladnih vzorcev o l o,ot;
4sc9!is99lce!i
skuono Stevilo vzorcev 1

Stevilo neskladnih vzorcev 0 0,0 %

Sistem za oskrbo s vodo METLIKA OBRH
redni
skuono 5tevilo vzorcev 4
skuono Stevilo neskladnih vzorcev 0 0,0Yo
obdasni preskusi:

ilcplslElbr4qEgv
Stevilo neskladnih vzorcev 0 0,0 7o

Porodilo pripravila:

Du5an Harlander, dr. med., spec.
Jo2e Strucelj, vi5ji sanitami tehnik

8/8


