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Kakšno vodo pijemo
v Ljubljani
in njeni okolici

Pitna voda - `ivilo {t. 1

Pitno vodo u`ivamo vsak dan in prav vsi, zato vpliva na na{e zdravje in po~utje, na
na{ `ivljenjski ritem in na `ivljenjski standard kraja, kjer `ivimo. Pitna voda je torej
`ivilo {t. 1. Zdrava pitna voda je pogoj za zdravo skupnost, posledi~no pa tudi za
njen gospodarski razvoj.
Oskrba s pitno vodo se v dana{njih ~asih zdi preprosta. V Ljubljani smo se navadili
na visoke standarde kakovosti pitne vode in to je brez dvoma prva pravica na{ih
uporabnikov. Visoko kakovostno stanje pa ni samo po sebi umevno.
Na{ cilj je varna oskrba s pitno vodo, v katero uporabniki trdno zaupajo. V vsakem
trenutku v va{e in na{e domove dovajamo pitno vodo, ki v koli~inah ustreza trenutnim potrebam, v parametrih kakovosti pa zakonodajnim predpisom, ki so v
Sloveniji `e skoraj desetletje usklajeni z zahtevami, ki so veljavne v Evropi. Jasno je
potrebno poudariti, da pitna voda v Ljubljani izpolnjuje prav vse zahteve in celo ve~.
Za ve~ino preiskovanih parametrov, s katerimi se opredeljuje skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode, ugotavljamo bistveno ni`je vrednosti od mejnih ali dovoljenih, ali pa lahko zaklju~imo, da so celo pod tistimi vrednostmi, nad katerimi jih s standardiziranimi analiznimi
metodami dolo~amo in ovrednotimo. Primere rezultatov presku{anj iz leto{njega leta vam prikazujemo v tokratni
{tevilki. Kaj ho~emo {e ve~? Umetno pripravljeno pitno vodo?
Med na{e stalne naloge spada izbolj{evanje varnosti oskrbe s pitno vodo, kar seveda zahteva vlaganja v vodovodni
sistem. Vztrajamo, da je za mesto Ljubljana izrednega pomena, da ohranimo koncept oskrbe z naravno pitno vodo.
Na~rte lahko uresni~imo le s trdno podporo javnosti. Prepri~ani smo, da si zaupanje zaslu`imo, da je sedanji koncept
oskrbe prava pot in da {e ni vse zamujeno.

✍ dr. Brigita Jamnik, odgovorna oseba za skladnost pitne vode

KAK[NO VODO PIJEMO V LJUBLJANI IN NJENI OKOLICI
OBMO^JA OSKRBE
jubljanska pitna voda je dobra, oskrba
s pitno vodo pa `iv sistem, namenjen
ljudem. Prebivalec Ljubljane jo porabi od
80 do 200 l dnevno. Ljubljansko
vodovodno omre`je sega na severu do
Mednega in Tacna, na zahodu do
Brezovice in Vnanjih Goric, proti jugu pa
se razteza do Iga in [kofljice. Na vzhodu
oskrbujemo naselja Sadinja vas, Sostro,
Ka{elj in Zalog, na severovzhodu pa na{
sistem sega vse do Dolskega in Seno`eti.

L

Dol`ina vodovodnega omre`ja zna{a ve~
kot 1100 km, oskrbujemo pa preko
325.000 prebivalcev. Centralni vodovodni
sistem se {iri iz Ljubljane proti obrobju
mesta in sledi poselitvenim tokovom.
Poleg tega sistema upravljamo {e ve~
manj{ih, lokalnih vodovodnih sistemov na
jugu in vzhodu Ljubljane.

PRIMERJAVA S SLOVENIJO
o monitoringu pitne vode
I z(vir:Poro~ila
Poro~ilo o pitni vodi v Republiki
Sloveniji 2004, www.ivz.si) sledi, da je
{tevilo vzorcev, v katerih so presku{anja
pokazala odstopanja od predpisov, precej
visoko. V okviru rednih presku{anj v
Sloveniji v letu 2004 zna{a dele`
neskladnih vzorcev kar 35,2 %.

PRIMERJAVA Z EVROPO
ki veljajo za oceno zdravstvene
M erila,
ustreznosti in skladnosti pitne vode v
EU in v Sloveniji, so `e vrsto let
poenotena. S tega vidika torej ni
nikakr{nih razlik med kakovostjo pitne
vode {irom po Evropi in pri nas.
Bistvene razlike pa lahko opazimo v
osnovnem pristopu k oskrbi s pitno vodo.
V Ljubljani oskrba s pitno vodo {e temelji
na povsem naravnem vodnem viru, brez
tehni~nih postopkov ~i{~enja, kar je v
ve~ini evropskih dr`av komajda {e kje
mo`no. Pitna voda v lokalnih vodovodnih
sistemih je klorirana, v centralnem sistemu
pa ne. ^eprav v fizikalno-kemijski in
mikrobiolo{ki sliki kakovosti pitne vode
med naravno in umetno pre~i{~eno vodo v
vodovodnem omre`ju ni bistvenih razlik,
pa je naravna pitna voda v primerjavi z
umetno pripravljeno prava vrednota,
bogata dedi{~ina in isto~asno izjemna
obveznost do na{ih potomcev - prav zato
je potrebno zanjo skrbeti in prispevati
nemalo finan~nih sredstev.

Dolo~enemu dele`u neskladnih vzorcev se
tudi v Ljubljani ne moremo izogniti, dele`
pa je bistveno manj{i. To je pomemben
kazalec kakovosti na{ega dela. V okviru
rednih presku{anj zna{a 2 %. Bistveno
ni`ja {tevilka v primerjavi s slovenskim
povpre~jem pa nas ne uspava in {e
nadaljnje pove~evanje varnosti oskrbe s
pitno vodo ostaja za nas pomemben izziv.

KAKO IZVAJAMO NADZOR
nobenega drugega `ivila ni
K akovost
nadzorovana tako strogo kot ravno
pitna voda. Dnevno se nadzorujejo
parametri, ki izkazujejo mikrobiolo{ke,

kemi~ne in fizikalne lastnosti. Kljub temu
so na{i uporabniki v~asih {e v dvomih. Ali
je pitna voda pod strokovnim nadzorom?
So rezultati realno prikazani javnosti?
Vir pitne vode za mesto Ljubljana je
podzemna voda pe{~eno-prodnih
vodonosnikov iz neposredne bli`ine mesta,
vir pitne vode v lokalnih sistemih pa je
podzemna voda, zajeta v obliki izvirov in
vodnjakov ali pa povr{inska voda. Glede
na dolo~be Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.
RS 19/04, 35/04) smo kot upravljavci
dol`ni izvajati notranji nadzor nad
skladnostjo pitne vode po na~rtu, ki
natan~no opredeljuje dnevna mesta
vzor~enja in vrsto presku{anj na
odvzemnem mestu glede na vrsto tveganja.
Poleg notranjega nadzora pa je skladnost
vode neodvisno od notranjega nadzora
nadzorovana tudi v t.im. dr`avnem
monitoringu, ~igar nosilec je ministrstvo,
pristojno za zdravje.
Izvajanje monitoringa in izvajanje
notranjega nadzora sta aktivnosti, ki se
dopolnjujeta, vendar ima notranji nadzor
{e {ir{i pomen. Medtem ko monitoring
poka`e zgolj sliko stanja pitne vode na
vodovodnem omre`ju, notranji nadzor
poleg tega z ustrezno izbiro mest, ki se
nadzorujejo, in z obsegom presku{anj
omogo~a, da pravo~asno prepoznavamo in
reagiramo na vse potencialne in `e
obstoje~e nevarnosti, ki bi lahko ogrozile
zdravje ljudi.

KAKO OBVE[^AMO UPORABNIKE
uporabniki lahko informacije o
N a{irezultatih
presku{anj pitne vode
prejmejo v informacijski pisarni podjetja v
upravni stavbi podjetja na Vodovodni cesti
90, vklju~no z letnim poro~ilom za
preteklo leto. Pri nas so uporabnikom
dostopni tudi rezultati laboratorijskih
preskusov pitne vode, pridobljenih pri
monitoringu, ki ga zagotavlja ministrstvo,
pristojno za zdravje. Pomembnej{e
informacije so dostopne tudi na internetni
strani www.vo-ka.si v meniju
Informacije/Pitna voda. Vpra{anja o
skladnosti pitne vode nam lahko
zastavljate tudi na elektronski naslov
voka@ vo-ka.si in odgovorili vam bomo v
najkraj{em mo`nem ~asu. V glasilu
Ljubljana objavljamo rezultate v stalni
rubriki, ki poleg parametrov pitne vode
obravnava tudi parametre podzemne vode
ter kakovost zraka. V ~asopisu Dnevnik pa
si rezultate presku{anj lahko ogledate
enkrat tedensko v rubriki 24ur.
Kljub obve{~anju nam uporabniki ob~asno
{e zastavijo vpra{anje, ali je kakovost pitne
vode ustrezna. Dejstvo, da uporabnikom
niso namenjena nikakr{na obvestila in
priporo~ila, je samo dokaz, da je pitna
voda v omre`ju skladna s predpisi.
Upravljavci vodovodnih sistemov imamo
namre~ pomembno obveznost, da
poskrbimo, da so na{i uporabniki v
najkraj{em mo`nem ~asu obve{~eni v
primerih, ~e bi bila uporaba pitne vode
omejena ali celo prepovedana.

KAJ PRI^AKUJEMO
pristopom k EU je po na{em mnenju
S varstvo
okolja v Sloveniji, tudi podro~je
varovanja vodnega okolja, precej pridobilo.
Upravljavci vodovodnih sistemov z optimizmom spremljamo sprejemanje pravnih
aktov s podro~ja varstva okolja, saj se na ta
na~in vzpostavljajo temelji za ureditev
razmer, na katere opozarjamo `e desetletja.
Med temi je potrebno poudariti ustrezno
varovanje vodnih virov, nadzor nad rabo
vode, ustrezno kaznovalno in predvsem
cenovno politiko. Sprejemanje pravnih
aktov pa {e vedno ni dovolj, potrebni so
konkretni ukrepi. ^e in koliko bomo
upravljavci vodovodnih sistemov s tem
resni~no pridobili, pa bomo kmalu videli.

Fizikalno-kemijski in mikrobiolo{ki parametri vzorcev pitne vode, odvzetih v okviru notranjega nadzora v letu 2005.
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