Kakšno vodo smo pili v letu 2017?

Oskrba s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov na območju občine Radovljica je bila v letu 2017
zdravstveno ustrezna in varna. V letu 2017 je bilo na vodovodnih sistemih odvzetih 153 vzorcev pitne vode, od
katerih je večina ustrezala zahtevam.
Nadzor kvalitete pitne vode v občini Radovljica je v preteklem letu potekal z izvajanjem notranjega nadzora (po sistemu
HACCP) s strani Komunale Radovljica, d. o. o., in z neodvisnim državnim monitoringom. Ob tem je bila upoštevana
področna zakonodaja (Pravilnik o pitni vodi, UL RS, št. 19/04 in dopolnitve) ter izvajano načelo dobre higienske prakse.
Oglede objektov za oskrbo s pitno vodo, terenske meritve, odvzem vzorcev in njihove preiskave je v okviru notranjega
nadzora za Komunalo Radovljica izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Kranja.
Komunala Radovljica je v letu 2017 izvajala gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo na območju celotne občine
Radovljica (razen naselja Praproše, ki se s pitno vodo oskrbuje iz tržiške občine) in upravljala šest vodovodnih sistemov:
Radovljica, Radovna - Bled - Lesce, Kropa - Kamna Gorica, Dobravica, Ovsiše - Podnart in Zaloše. Vključenost
posameznih naselij v vodovodne sisteme (VS) je naslednja:
• VS Radovljica: Begunje, Brda, Brezje, Črnivec, Dobro Polje, Dvorska vas, Globoko, Gorica, Lancovo, Ljubno,
Mlaka, Mošnje, Noše, Peračica, Poljče, Posavec, Radovljica, Ravnica, Slatna, Spodnja Lipnica, Spodnji Otok,
Srednja vas, Vošče, Vrbnje, Zadnja vas, Zapuže, Zgornja Lipnica, Zgornji Otok, Zgoša;
• VS Radovna - Bled - Lesce: Hlebce, Hraše, Lesce, Nova vas, Studenčice;
• VS Kropa - Kamna Gorica: Brezovica, Češnjica pri Kropi, Kamna Gorica, Kropa, Lipnica, Mišače, Otoče, Poljšica
pri Podnartu, Prezrenje, Rovte, Spodnja Dobrava, Srednja Dobrava, Zgornja Dobrava;
• VS Ovsiše - Podnart: Podnart, Ovsiše;
• VS Zaloše: Zaloše;
• VS Dobravica: Dobravica.
Tabela: Število vzorcev (preiskav) pitne vode v okviru notranjega nadzora na posameznih vodovodnih sistemih v letu
2017

Legenda:
A: neskladen vzorec na javnem vodovodnem omrežju
B: vzrok za neskladen vzorec v internem vodovodnem omrežju posameznih objektov
C: vzrok za neskladen vzorec na vodnem viru oz. na vodovarstvenem območju (gre za vzorce, odvzete pred obdelavo
oz. dezinfekcijo, po dezinfekciji je ta voda skladna z normativi)

Število odvzetih vzorcev in obseg preiskav sta odvisna od količine distribuirane pitne vode in od njene pričakovane
kvalitete. V letu 2017 je bilo na vodovodnih sistemih v okviru notranjega nadzora odvzetih 153 vzorcev pitne vode, od
katerih je večina ustrezala zahtevam Pravilnika o pitni vodi.
V letu 2017 smo na javnem omrežju zabeležili približno enako število neustreznih vzorcev pitne vode kot v letu prej.
Zaznali smo manjša odstopanja na javnem omrežju, ki so večinoma nastala na nekaterih delih omrežja zaradi manjše
porabe vode v določenem obdobju, in v internih napeljavah zaradi zastajanja vode v hišnih vodovodnih omrežjih. V letu
2017 je bil na javnem omrežju (sistem Dobravica) neskladen le en vzorec po parametru E. coli, zaradi česar smo v
mesecu oktobru 2017 izvajali potrebne preventivne ukrepe za zagotovitev varne oskrbe uporabnikov s pitno vodo.
V lanskem letu je bilo na vodovodnem sistemu izvedenih kar nekaj dodatnih izboljšav glede nadzora zanesljivosti in
kakovosti oskrbe.
Ocenjujemo, da je bila v letu 2017 pitna voda iz javnih vodovodnih sistemov v upravljanju Komunale Radovljica
zdravstveno ustrezna, oskrba z vodo pa varna. Vsi odzivi na izredne dogodke so bili hitri in pravočasni, prav tako so
bili izvedeni vsi potrebni ukrepi za odpravo tveganj in normalizacijo stanja (Dobravica).
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Načini obveščanja uporabnikov pitne vode v letu 2016

