ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ
GOSPOSVETSKA ULICA 12, 4000 KRANJ
tel: 04 2017 100

fax: 04 2017 113

PORO ILO O KVALITETI PITNE VODE IZ VODOVODOV V UPRAVLJANJU
INFRASTRUKTURE BLED D.O.O.

Poro ilo smo pripravili po naro ilu Infrastrukture Bled d.o.o., ki je v skladu s Pravilnikom o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur.list RS 19/2004 in
št. 35/2004), ki dolo a: "Upravljavci so najmanj enkrat letno dolžni, na krajevno obi ajen na in,
obveš ati uporabnike o zdravstveni ustreznosti pitne vode.", zakonsko obvezno pripraviti omenjeno
poro ilo.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj pogodbeno pomaga opravljati notranji nadzor na vodovodih,
ki so v upravljanju Infrastrukture Bled d.o.o.. Upravljavec nas je pooblastil za izdelavo zgoraj
omenjenega - zakonsko dolo enega poro ila.
Vodovodi v upravljanju Infrastrukture Bled d.o.o. so slede i: Vodovod RADOVNA BLED,
vodovod GORJE-RA NEK, vodovod BOHINJSKA BELA ŽP, vodovod BOHINJSKA BELA
VAS, vodovod OBRNE in vodovod KUPLJENIK.
V skladu z zakonodajo je na vseh omenjenih vodovodih vzpostavljen NOTRANJI nadzor po na elih
HACCP sistema s strani Infrastrukture Bled d.o.o.. V sklopu tega se izvaja tudi redni mese ni
odvzem vzorcev za mikrobiološke in fizikalno - kemijske preiskave, katerih obseg je prav tako
dolo en z zakonom.
Za mikrobiološko analizo je bilo v letu 2005 odvzetih 103 vzorcev vod, od katerih je bilo 6 vzorcev
neustreznih.Vzrok neustreznosti je slabo izpiranje novozgrajenih delov primarnega cevovoda. Za
kemijsko preiskavo je bilo odvzetih 13 vzorcev od katerih so vsi ustrezali veljavni zakonodaji.
Voda iz vodovodov: Radovna Bled, Bohinjska Bela vas, Bohinjska Bela žp, Obrne in Kupljenik je
bila v letu 2005 ocenjena kot stabilna in vodni viri kvalitetni in mikrobiološko neopore ni. Pri vodi
iz vodovoda Gorje-Ra nek mikrobiološka kvaliteta pitne vode ob asno niha, kar pomeni, da so v
vodi ob asno prisotne bakterije, katerih vsebnost zakon ne dopuš a. V teh primerih je ZZV Kranj
urgentno obvestil Infrastrukturo Bled d.o.o., ki je takoj izvedla vse predlagane ukrepe. V kolikor je
potrebno tretiranje vode, Infrastruktura Bled d.o.o. obvesti uporabnike pitne vode iz omenjenih
vodovodov preko radia, oziroma po drugih sredstvih javnega obveš anja.
Zaradi navedenega so v pripravi programi sanacij in sicer:
-

vzpostavitev stalne priprave pitne vode, s stalnim nadzorom iz zajetja Zmrzlek (dezinfekcija, ki
pa je lahko s klornim preparatom oziroma UV),
vzpostavitev stalne priprave pitne vode, s stalnim nadzorom iz vodovoda Gorje-Ra nek
(dezinfekcija, ki pa je lahko klorni preparat, UV), ali povezava z vodovodom Radovna Bled,
zajetje Ra nek naj služi kot rezervni vodni vir, distribucija vode naj bo izpeljana iz zajetja
Ov je jame.

V letu 2005 so bila zaradi varnosti vodooskrbe izvedena redna nasljednja dela in ukrepi :
-

redna tedenska kontrola vodovodnih objektov in naprav, ter redno izpiranje mrtvih krakov,
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-

redni odvzem vzorcev na kontrolnih to kah za mikrobiološko in kemi no neopore nost,
redno iš enje vodovodnih objektov in okolice po na rtu HACCAP,
izredna kontrola vodovodnih sistemov ob neurjih in sušnih obdobjih,
pranje in izpiranje vodohranov,
iš enje jaškov in zasunov ter odpiranje in zapiranje,
kontroliranje režima izvajanja vodovarstvenih pasovih,
sanacija okvar, katerih je bilo 28 v letu 2005,
sanirano zajetje Zmrzlek,
saniran vodovod Kupljenik in izpostavljena stalna dezinfekcija vode,
redno izvajanje ostalih del po programu HACCAP,
zajetje Ra nek je bil izlo en iz distribucije. Prebivalstvo je bilo oskrbljeno iz zajetja Ov je
jame.

Kranj, 24.01.2006
Številka: 17/1-2006
:
Pripravil
Franc Ribnikar dipl. san. inž.

Vodja oddelka:
Majda Pohar dr. med. Specialist higiene.

Število izvodov in prejemniki:
- Infrastruktura Bled: 1izvod
- Arhiv ZZV Kranj: 1 izvod
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