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Vsebina predavnja

 1. del

◼ Zakonodajni del

◼ Naloge upravljavcev vodovodov

◼ Priprava vode doma

 2. del

◼ Priprava vode ob nesrečah večjih razsežnosti

◼ Utrinki iz usposabljanja



Viri pitne vode

 Podtalnica:

◼ Prodnati vodonosniki.

◼ Kraške razpoke, jame, kanali.

 Izviri podzemne vode.

 Površinske vode.



Operativni program oskrbe s pitno 

vodo

 Pitna voda je ena od temeljnih pravic 
posameznika.

 Oskrba s pitno vodo:

◼ javna podjetja,

◼ režijski obrati (manjše občine),

◼ koncesionarji.



Zakon o vodah

 Ureja upravljanje z vodami na področju R. 
Slovenije. 

 Pitna voda je voda, ki ustreza predpisom s 
področja zdravstvene ustreznosti živil.



Pravilnik o pitni vodi

 Pitna voda je zdravstveno ustrezna, 
kadar:

◼ ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in 
njihovih razvojnih oblik v številu, ki lahko 
predstavlja nevarnost za zdravje ljudi;

◼ ne vsebuje snovi v koncentracijah, ki same ali 
skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo 
nevarnost za zdravje ljudi;



Nadzor

 Notranji nadzor

◼ Mora izvajati upravljavec vodovodnega 
sistema.

◼ Na osnovi sistema HACCP.

◼ Vzorčenje za laboratorijska preizkušanja 
(mikrobiološka, fizikalno kemijska tveganja).

 Monitoring

◼ Zagotavlja Ministrstvo za zdravje.

◼ Izvaja NLZOH.



Zdravstvena ustreznost pitne vode

 Skladnost in zdravstveno ustreznost pitne 
vode mora zagotavljati upravljavec.

 Izjema:

◼ Če dokaže, da je vzrok neskladnosti hišno 
vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje.



Zdravstvena ustreznost pitne vode

 Mora biti zagotovljena:

◼ na pipah oziroma mestih, kjer se voda 
uporablja kot pitna voda;

◼ v objektih za proizvodnjo in promet živil: na 
mestih, kjer se voda uporablja v proizvodnji in 
prometu živil;

◼ v objektih za pakiranje pitne vode: na mestu, 
kjer se voda pakira;

◼ v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na 
mestu iztoka iz cisterne.



Obveščanje o neskladnosti

 Upravljavec mora imeti načrt:

◼ o načinih obveščanja za primere odstopanj,

◼ o omejitvah ali prepovedi uporabe pitne vode,

◼ o izvajanju korektivnih ukrepov ter,

◼ o načinih poročanja o kvaliteti pitne vode. 



Obveščanje prebivalstva

 Preko medijev:

◼ radio, televizija, spletna stran upravljavca in 
občine,  facebook, ipd.

 Oglasna deska. 

 Osebno.



Izjemne razmere



Tehnološke nesreče

 Industrija – okvare, uhajanje snovi v 
okolje, razlitja, sevanje....

 Nesreče v prometu – letalske, v cestnem 
prometu (razlitjenevarnih snovi).

 Okvare na sistemu za oskrbo s pitno vodo 
– okvare na cevovodu, okvare črpalk in 
opreme, izpadi električne energije....



Naravne nesreče

 Poplave.

 Potresi.

 Suša.

 Žledolom.

 Neurja.

 Ipd.



Vojne

 Zaradi napadov poškodovana črpališča ali 
cevovodi.

 Namerna onesnaženja zajetij.

 Beg prebivalcev na območja, kjer ni 
zagotovljene oskrbe s pitno vodo. 



Oskrba z vodo

 V izjemnih razmerah velikokrat primanjkuje 
zdravstveno ustrezne pitne vode.

 Je nujno potrebna za:
 preživetje,

 osebno higieno,

 ob pomanjkanju, posledično lahko pride do pojava 
nalezljivih bolezni. 

 Pri zagotavljanju varne pitne vode, se upoštevajo 
minimalni standardi.



Potreba po vodi

 V izjemnih pogojih je treba zagotoviti 
minimalno količino pitne vode izraženo na 
osebo na dan:

 7,5 l od tega 2-3 l za osnovne fiziološke potrebe 
(pitje), 2 l za pripravo hrane (brez pranja živil), 
ostalo za osnovno higieno,

 takšna oskrba lahko traja le 2 – 3 dni, nato se mora 
povečati na najmanj 20 l na osebo na dan, izjemoma 
na 15 l (Vir: NIJZ);



Potreba po vodi

 Pri zagotavljanju količin pitne vode v 
gospodinjstvih, se smatrajo naslednje 
količine izražene na osebo na dan:

 minimalna količina 20 l pitne vode na osebo na dan 
(za pitje, pripravo hrane in osnovno osebno higieno),

 od tega naj bi bilo 7,5 l vode za pitje in pripravo 
hrane,

 količina večja od 50 l zadošča poleg osnovnih potreb, 
še za osnovno pranje perila in kopanje,

 količine več kot 100 l zadovoljijo dodatne potrebe 
udobja in dobrega počutja (Vir: NIJZ).



Ukrepi za zagotavljanje pitne vode

 Na ravni upravljavca:

◼ Dezinfekcija pitne vode.

◼ Možnost nadomestne oskrbe.

 Na ravni posameznika:

◼ Prekuhavanje.

◼ Uporaba embalirane vode.

◼ Priprava vode (filtriranje, kloriranje).



Dezinfekcija pitne vode

 Je postopek priprave pitne vode, s katerim 
uničimo patogene mikroorganizme.

 Na nekaterih vodnih virih stalno, ponekod 
občasno (po potrebi).



Načini dezinfekcije

 Z UV svetlobo - UV-C žarki (100-280 nm) 
baktericidni učinek.

 Ultrafiltracija – filter s porami velikosti 
0.001 do 0.1 µm.

 Kloriranje z različnimi klorovimi pripravki. 



Dezinfekcije z UV svetlobo

 Poškoduje DNA, mikroorganizem se ne 
more razmnoževati.

 Deluje na bakterije, plesni, praživali, 
kvasovke in celo viruse. 

 Večji kot je organizem, več svetlobe (in 
časa) potrebujemo za njegovo uničenje.



Doza sevanja

 Manjši kot je organizem, lažje ga uničimo:

◼ Vibrio cholerae 6.500

◼ Escherichia coli 6.600

◼ Legionella pneumophila 12.300

◼ Bacillus anthracis (spore) 46.200

◼ Chlorella vulgaris (alge) 22.000

◼ Giardia lamblia (ciste) 100.000



Ultrafiltracija 

 Je membranska filtracija, s katero iz vode 
odstranimo neželene delce.

 Sile hidrostatičnega pritiska potiskajo 
tekočino skozi polprepustno membrano.

 Na membrani zadržimo 

◼ suspendirane trdne snovi,

◼ topljence z visoko molekulsko maso, 

◼ koloidni materiali ter 

◼ organske in anorganske polimerne molekule.



Kloriranje 

 Je proces, s katerim iz vode odstranimo 
mikroorganizme.

 Najpogosteje uporabljena dezinfekcija 
pitne vode.

 Pripravki:  plinski klor, natrijev hipoklorit 
ter občasno klordioksid.



Kloriranje 

 Prisotni neželeni učinki na zdravje ljudi 
(trihalometani).

 Stališče WHO – tveganje je zanemarljivo v 
primerjavi s tveganji, ki nastanejo zaradi 
zdravstveno neustrezne pitne vode.

 Zakaj klor?

◼ Rezidualni učinek!



Ukrepi za zagotavljanje pitne vode

 Na ravni upravljavca:

◼ Dezinfekcija pitne vode.

◼ Možnost nadomestne oskrbe.

 Na ravni posameznika:

◼ Prekuhavanje.

◼ Uporaba embalirane vode.

◼ Priprava vode (filtriranje, kloriranje).



Nadomestna oskrba

 Cisterne za prevoz pitne vode do 
uporabnikov.

 Običajno v sodelovanju z gasilskimi 
društvi:

◼ distribucija do uporabnikov na krajevno 
običajen način preko fiksnega vodovodnega 
omrežja,

◼ distribucija pitne vode s cisterno do 
uporabnika.



Cisterne 

 Zagotavljanje prostega klora 0,3 – 0,5 
mg/L.

 Izobraževanje oseb, ki so zadolženi za 
distribucijo.

 Možnost polnjenja cistren iz hidrantov 
(soglasje upravljavca).

 Preprečiti kontaminacijo vode na mestu 
polnjenja (pipe, hidranti).

 Voditi dokumentacijo.



Vzdrževanje cistern

 Namenjene le za oskrbo s pitno vodo.

 Materiali cistern in opreme morajo 
ustrezati zahtevam za materiale za stik z 
živili.

 Pred uporabo (ob daljši neuporabi) izvesti 
hiperkloriranje (50 mg klora / L).

 Priporočam občasne mikrobiološke analize 
(izkušnje).



Ukrepi za zagotavljanje pitne vode

 Na ravni upravljavca:

◼ Dezinfekcija pitne vode.

◼ Možnost nadomestne oskrbe.

 Na ravni posameznika:

◼ Prekuhavanje.

◼ Uporaba embalirane vode.

◼ Priprava vode (filtriranje, kloriranje).



Prekuhavanje vode

 Vodo zavremo in pustimo da vre najmanj 
1 minuto (še bolje 3 minute).

 Tako zagotovo uničimo bakterije, viruse 
kot tudi ciste giardiae in kriptosporidijev.

 Hranimo jo v hladilniku (najbolje v isti 
posodi).

 Preprečiti naknadno kontaminacijo.

 Vodo porabimo v 24 urah.



Ukrepi za zagotavljanje pitne vode

 Na ravni upravljavca:

◼ Dezinfekcija pitne vode.

◼ Možnost nadomestne oskrbe.

 Na ravni posameznika:

◼ Prekuhavanje.

◼ Uporaba embalirane vode.

◼ Priprava vode (filtriranje, kloriranje).



Filtriranje vode

 V primeru motnosti, vodo najprej 
prefiltriramo.

 Uporabimo lahko:

◼ Več plasti tkanine.

◼ Papirnati filter.

◼ Izdelamo filter (kamni, pesek, oglje, tkanina).



Izdelava filtra

 Na dnu posode namestimo filter (tkanina).

 Dodamo kamne (najprej večje, nato 
manjše).

 Sledi plast oglja (aktivno oglje).

 Na to ponovno tkanino.

 Sledi pesek, manjši kamni, večji kamni.



Filter

 Filter je primeren za čiščenje deževnice in 
vode iz sistema.

 Kaj pa voda iz reke ali jezera? 



Priprava pitne vode iz površinskih 

voda

 Voda iz reke.

 Dodamo koagulante in flokulante.

 Pustimo delovati 10 do 15 minut.

KOAGULANTI FLOKULANTI



 Večji delci se usedejo na dnu posode.

 Vodo previdno prefiltriramo skozi tkanino.

 Vodo kloriramo.

 POZOR!

 Na ta način lahko očistimo vodo tdnih 
neraztopljenih snovi in mikroorganizov.

 Iz vode ne odstranimo morebitnih 
kemijskih onesnažil.



Povzetek 1. del

 Zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne 
vode je naloga upravljavcev vodovodov 
tudi v izjemnih razmerah.

 Toda pomagamo si lahko tudi sami. 

 Danes razmišljajmo o tem, kako bomo 
ukrepali, če iz pipe ne priteče voda 
primerna za uživanje.



2. del predavanja
◼ Priprava vode ob nesrečah večjih 

razsežnosti

◼ Utrinki iz usposabljanja



Izredne razmere

 Običajno nastopijo nenadoma (potres, 
poplave, neurja).

 Lahko je prizadeto veliko število ljudi (tudi 
več tisoč).

 Primer potresa na Haitiju:

◼ 230.000 smrtnih žrtev.

◼ Več kot milijon prizadetih.



Pomoč prizadetim

 Prizadeta država zaprosi za pomoč.
 Kaj imajo sami!

 Kaj so že dobili od drugih!

 Kaj še potrebujejo!

 Humanitarne organizacije ponudijo pomoč.



Listina o humanitarni pomoči

 Upoštevanje načel humanitarnosti.

 Upoštevanje minimalnih standardov.

 Kodeks ravnanja.

 Določa pravice in dolžnosti.



Področja pomoči

 Voda, sanitacija, promocija higiene.

 Zagotavljanja varne hrane.

 Oskrba z ne-živilskimi proizvodi.

 Gradnja začasnih bivališč.

 Obnova in/ali gradnja novih bivališč.

 Zdravstvena oskrba.



Oskrba z vodo: standard 1

dostop in količina vode

 Največja oddaljenost 500 m.

 Število uporabnikov na eno točilno mesto.

 Lahek dostop.

 Varen dostop.



Oskrba z vodo: standard 2

kakovost vode

 Zagotoviti mikrobiološko in kemijsko 
kakovost.

 Ustrezen transport (krajše in daljše 
razdalje).

 Higiena odvzemnih mest. 



Oskrba z vodo: standard 3
naprave za točenje, prevoz, prenašanje

 Nadzor nad vozili za prevoz vode.

 Nadzor nad posodami za vodo.

 Vzdrževanje prostorov za točenje vode.



Potreba po vodi

 Minimalne količine vode na osebo na dan:

◼ minimalna količina 20 l pitne vode na osebo na 
dan (za pitje, pripravo hrane in osnovno 
osebno higieno),

◼ količina večja od 50 l zadošča poleg osnovnih 
potreb, še za pranje perila in kopanje.

 Primer:

◼ 100.000 prizadetih,

◼ 2 milijona litrov vode na dan.



Kako zagotoviti takšne količine?



Postopek čiščenja
 VODA IZ VODOTOKA + FLOKULANT + KOAGULANT 

+ KLOR.

 PREFILTRIRAMO: peščeni filter + filter iz aktivnega 
oglja.

 Dodamo klor in počakamo za začne delovati.

 Pomerimo klor – max. 1,0 mg/L.

 Za uravnavanje klora dodamo aktivno oglje.

 Distribucija.



Flokulanti, koagulanti

 So sredstva, ki povzročijo zlepljanje 
delcev v vodi.

 Zlepljeni delci potonejo, ali ostanejo na 
filtru. 



Sistem 1



Sistem 2



Druga področja zagotavljanja higiene

 Promocija higiene

 Sanitarije

 Odplake, odpadna voda

 Odpadki

 Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacja



Promocija higiene

 Promocija higiene

◼ Namen: preprečiti oz. zmanjšati prenos 
nalezljivih bolezni



Sanitarije

 Je ena od prednostnih nalog ekip na 
terenu:

načrtovanje sanitarij (število oseb, 
materiali), 

gradnja sanitarij (kje, koliko, za koga, 
kakšne…),

 čiščenje in vzdrževanje.



Pri postavljanju sanitarij  upoštevamo

 Odmaknjena od objektov za shranjevanje vode,

 vsaj 30m od bivalnih enot, 

 vsaj 50m od vodnih virov ali kanalizacije,

 če je naselje na hribu so sanitarije nižje ležeče, 

 umaknjene od javnih stavb ali cest

 ne na poljih kjer se goji zelenjava za prehrano ljudi, 

 daleč od skladišč hrane in področij kjer se pripravlja 
hrana. 



Odstranjevanje odplak

 Pazimo že pri načrtovanju, kam bomo 
postavili sanitarije.

 Poskrbijo ekipe, ki postavljajo sanitarije.

 Redni nadzor oz. kontrola in spremljanje 
kvalitete površinskih voda v okolici.

 Redno izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije 
in deratizacije.



Odpadki

 Določiti prostor za zbiranje odpadkov.

 Določiti osebe za pobiranje odpadkov.

 Načini odstranjevanja.

 Nadzor nad pojavljanjem mrčesa in 
glodavcev. 



Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

 Nadzor nad prenašalci bolezni.

 Identifikacija prenašalcev.

 Pomembno je ugotoviti dejavnike 
tveganja.



Povzetek

 Učinkovita pomoč je le tista, ki je vodena 
in nadzorovana iz enega centra.

 Zagotavljanje pitne vode ni dovolj.

 Pomisliti moramo na vse elemente 
zagotavljanja dobre higienske prakse.



UTRINKI IZ USPOSABLJANJ


