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Poročilo o zdravstvenem nadzoru pitnih voda v občini Osilnici, ki so v upravljanjuobčine v letu 2020

Poročilo se nanaša na vodovoda Osilnica in Ribjek. Z obema vodovodoma upravlja občina Osilnica, ki je
tudi naročnik nadzora.

Vodovod Osilnica oskrbuje okoli 221 ljudi in vodovod Ribjek 99 Ijudi1.
Vodo razkužujejo na obeh vodovodih.

Zdravstveni nadzor je potekal v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,
25/09, 74/15 in 51/17) po načrtu.

Skupno smo odvzeli 13 vzorcev za mikrobiološke preiskave in štiri vzorce za sanitarno-kemične
preiskave. Na obeh vodovodih so bile opravljene preiskave na stranske produkte kloriranja - trihalo-
metane. Rezultate laboratorijskih preiskav smo prikazali v tabeli 2.

Tabela 1. Osnovne informacije o vodovodih Osilnica in Ribjeku, s katerima upravlja Občina Osilnica
in zdravstvena ocena za leto 2020
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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 ustrezna pitna voda izpolnjuje zahteve evropske
vodne direktive in slovenske zakonodaje. Našteti predpisi določajo merila, ki jih mora izpolnjevati voda,

1 Podatek pridobljen na občini Osilnica.
2 Pitna voda je zdravstveno ustrezna, kadar ne vsebuje mikroorganizmov in parazitov v številu ter snovi v koncentracijah, ki same ali
skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in kadar je skladna z zahtevami, določenimi v delih A in B Priloge lPravilnika o pitni vodi.
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da bi zaščitili zdravje ljudi. Ti parametri vključujejo mejne vrednosti za biološko kakovost (vključno z

številom bakterij in oocist), kemijsko kakovost (vključno s koncentracijami koin, topil, pesticidov in

ogljikovodikov) in f|zialne lastnosti (vključno z motnostjo, barvo, okusom in vonjem).

Letno oceno o zdravstveni ustreznosti pitne vode smo zasnovali na podlagi podatkov iz tabele 2 (notranji

nadzor) in rezultatov državnega monitoringa v letu 2020.

Ocena zdravstvene ustreznosti pitne vode:

Vodovod Osilnica:

Razkuževanje vode je bilo primerno.

Ocenjujemo, da je bila voda na vodovodu Osilnica v letu 2020 zdravstveno ustrezna.

Vodovod Ribjek:

Priporočamo mesečno izpiranje omrežja, kadar ni porabe, ali po povečani motnosti. Kloriranje je bilo

redno in uspešno.

Ocenjujemo, da je bila voda na vodovodu Ribjek v letu 2020 zdravstveno ustrezna.

Vodovod Papeži:

Vzorec na omrežju Papeži je bil kontaminiran s kolifonnnimi bakterijami: vodovod nima priprave, zato

priporočamo občasno - enodnevno kloriranje, predvsem po obilnejših padavinah. Uporabniki naj bodo o

tem obveščeni.

Tabela 1: Vodovodi v občini Osilnica, ki so v upravljanju občine Osilnica, leto 2020

pregled mikrobioloških in kemičnih rezultatov
MIKROBIOLOGIJA KEMIJA

OSILNICA št. vz. U % NU % vzrok % št. vz. U % NU %

omrežje 8 8100 0 0 0 0 2 2 100 0 0

trihalometani 1 1 100 0 0

skupaj 8 _ __

3 _Ljr—m-A
RiBJEK št. vz. U % NU % vzrok % št. vz. u % Nu vzrok

omrežje 4 4 100 0 0 0 0 2 1 50 1 motnost

† trihalometani 1 1_100 0 0

skupaj 4 3

greg?" št. vz. u % Nu % vzroFTTšvz. u % NU %

omrežje 1 0 0 1 100 0 0 -

skupaj 1 *
Legenda: U = ustrezen, NU = neustrezen, mot. = motnost, vzrok pri MIČB = št. vzrorcev z Escherichia coli ,
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Predlogi ukrepov

1. Predlog ukrepa, ki velja za oba vodovoda, je, da je treba vzpostaviti varstvene pasove na obeh

vodovodih in na njih zagotoviti predpisani režim.

2. Prav tako je treba izdelati oz revidirati sistem kakovosti HACCP za oba vodovoda s posebnim

poudarkom na tem, ali so identificirane vse kritične kontrolne točke in ali se izvajajo na njih vsi

potrebni ukrepi.

3. Razkuževanje je treba na obeh vodovodnih sistemih urediti tako, da bo prosti preostanek razkužila

minimalno 0,10 mg / L vode — tudi na koncu omrežja, vendar ne več kot 0,25mgCI/L

4. Korektivni ukrep ob pojavu fekalne kontaminacije: cevovod in objekte je potrebno izprati in

dezinticirati.

5. Izrečen ukrep o obveznem prekuhavanju pitne vode se prekliče na podlagi ugotovitve o prenehanju

prisotnosti razlogov, zaradi katerih je bil izrečen ukrep in Opravljenih mikrobioloških preskusih.

6. Po večjih nalivih priporočamo izpiranje cevovodov in hiperkloriranje.

7. Če je zadostna zaloga vode prekiniti črpanje, če je Ie-ta kalna, oz. izdati obvestilo o obveznem

prekuhavanju vode.

8. Vsaj dvakrat na leto izvesti sistematično izpiranje obeh vodovodov in sistema potem razkužiti.

9. Poleg tega predlagamo, da se pridobi poročilo o presoji vplivov na okolje za vsak nameravan poseg

na varstvenih pasovih.

Letno poročilo o preskusih pitne vode v okviru državnega monitoringa pitnih vod
v letu 2020

Upravljavec: Občina Osilnica
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