
Ukrepi ob sumu okužbe s pitno 
vodo

Brez vode ni življenja

Dravograd, maj 2017



Predstavitev podjetja

 Predstavitev podjetja:

 JKP Dravograd – malo podjetje – 30 zaposlenih,

 podjetje opravlja vse dejavnosti v okviru gospodarskih javnih služb,

 je v 100 % lasti občine Dravograd,

 občina Dravograd ima 8885 prebivalcev, ki so v 25 naseljih oz. 5 KS (Dravograd, 
Šentjanž, Libeliče, Črneče, Trbonje), 105 km2,

 na pitno vodo priključenih 3750 oseb (42 % ), 149 pravnih oseb in 46 družbenih 
dejavnosti,

 imamo dva ločena vodovodna sistema, in sicer vodovodni  sistem Dravograd-Črneče 
in vodovodni sistem Trbonje,

 Odgovorni vodja za pitno vodo – zunanji sodelavec.



Vodovodni sistemi

 Sistem Dravograd – Črneče

 Gravitacijski vodni viri

 Vodni viri Ojstrica 

 Vodni vir Goriški Vrh

 Logarnica

 Vodni vir Matavunder

 Črpališče Črneče

 Sistem Trbonje



Količine vode po vodnem dovoljenju

IME VODNEGA VIRA Količine iz vodnega 
dovoljenja  
v m3

Količine iz vodnega 
dovoljenja v l/s

1 MATAVUNDER 20.000,00 1,5

2 GORIŠKI VRH-RAVNJAK 70.000,00 6

3 OJSTRICA-stari 40.000,00 4

4 ČRNEŠKO POLJE 946.000,00 30

5 OJSTRICA-novi 60.000,00 6

6 LOGARNICA 8.000,00 0,5

SKUPAJ 1.154.000,00 48



Količine pitne vode

 Večinoma se občina oskrbuje iz gravitacijskih vodnih virov.

 Iz črpališča Črneče samo v primeru pomanjkanja vode – suša.

 Letna prodaja pitne vode od 220.000 do 225.000 m3.



Vodovarstvena območja

 Vodovarstvena območja imamo za:

 Črpališče Črneče

 Zajetje Matavunder

 Zajetje Ojstrica staro

 Zajetje Goriški vrh



Zajetje Goriški vrh in Ojstrica

 Zajetje Goriški vrh je na višini 1140 m n.v. 

 Zajetje Ojstrica novo izvir je na 1179 m n.v.

 Zajetje Ojstrica staro izvir je na 1112 m n.v.

 Zajetje Logarnica  izvir na 945 m n.v.



Sistem dezinfekcije pitne vode

 Do konca novembra 2016 smo imeli dezinfekcijo pitne vode:

 Razbremenilnik R2 s plinskim klorom,

 Na razbremenilniku Matavunder - plinski klor,

 Črpališče Črneče – natrijev hipoklorit ,

 Črpališče Trbonje – natrijev hipoklorit.

 Od 14.12.2016 klorinator na Ojstrici – plinski klor.



Sum okužbe s pitno vodo

 11.07.2016 – klicalo nekaj občanov naselja Robindvor, da imajo prebavne 
težave in da je najverjetnejši vzrok okužba s pitno vodo, kasneje so nas 
poklicali tudi iz zdravstvenega inšpektorata.

 Takoj smo ukrepali, in sicer smo:

 uvedli ukrep prekuhavanja samo za ta del Dravograda,

 po sredstvih javnega obveščanja smo ljudi obvestili o tem, da je potrebno vodo 
prekuhavati,

 obvestili NLZOH, da vzamejo vzorce,

 pregledali vse objekte, kjer bi lahko našli vzrok okužbe.



Shematski prikaz občine





Naselje Robindvor

 Naselje Robindvor ima 726 prebivalcev

 Je blokovsko naselje – 17 blokov, ostalo so individualne hiše

 V naselju je tudi vrtec in picerija



Grafični prikaz naselja



Prve ugotovitve

 Pri pregledu objektov smo ugotovili, da je bila igla klorinatorja zadelana in 
voda v času suma okužbe  ni bila dezinficirana, vsi ostali objekti so bili brez 
zaznanih sprememb.

 Prvi rezultati vzorcev (11.7.2016) so bili v redu, takoj 12.7.2016 so 
predstavniki NLZOH ponovno odvzeli vzorce, rezultate dobili 19.7.2016 po 
elektronski pošti in 20.7.2016 po pošti – v analizi vzorca je bilo napisano, da 
vzorec pitne vode ni skladen, ker so prisotne bakterije Clostridium perfingens 
(3).

 Ga. Sovič iz NLZOH smo postavili vprašanje ali je lahko to vzrok težav ljudi na 
Robindvoru, pa nam je pismeno odgovorila, da samo zaradi prisotnosti 
bakterije Clostridium perfringens ne morejo sklepati na zdravstvene težave 
ljudi, analiza, ki so jo ponovili kasneje na več vzorcih – prisotnost bakterije 
niso našli.



 Takoj po sumu okužbe pitne vode so nas obiskali predstavniki policije

 Zdravstveni inšpektorat 

 Predstavniki medijev (A kanal, RTV Slo, POP TV, KTV, Koroški radio, Večer,..)

 Prijavo smo naredili na kmetijski inšpektorat



Zdravstveni inšpektorat

 Obisk dveh zdravstvenih inšpektorjev iz Celja 12.7.2016

 Ugotovitve:

 Navodila za meritve prostega klora na sistemu Dravograd – Črneče in Trbonje –
napisano je, da se morajo izvajati 2 – 3 krat tedensko na posameznih delih sistema 
– v navodilih ni navedeno,  kje naj bi se to izvajalo in kdo je za to zadolžen, kako 
mora to izvajati in kam izvedeno evidentirati, ni bilo ustrezne kontrole s strani 
odgovornih oseb.

 Iz evidenc je razvidno, da so se meritve sicer delale, vendar v primeru prenizke 
vsebnosti klora niso bili sprejeti korektivni ukrepi.

 Izvajalec je imel težave s klorinatorjem kljub temu, da se je servis redno izvajal.

 V obdobju od 5.7.2016 do 11.7.2016  ni bilo kontrole.



Zdravstveni inšpektorat

 Po ugotovitvah je izdal odločbo:

 Določiti kritične mejne vrednosti za prosti klor, na vseh mestih oziroma virih 
doziranja

 Izdelati seznam vseh mest, na katerih se izvajajo tedenske meritve prostega klora

 V primeru izmerjene prenizke vrednosti prostega klora dosledno izvajati korektivne 
ukrepe

 Dopolniti navodilo o izvajanju korektivnih postopkov v primeru odstopanj od 
določenih minimalnih in maksimalnih vrednostih prostega klora v pitni vodi

 Določiti vrsto preventivnega ukrepa v primeru okvare dozirne naprave

 Določiti preventivne ukrepe v primeru neugodnih vremenskih razmer

 Navodilo dosledno izvajati ter izvajanje evidentirati



Predlog NLZOH

 NLZOH nam je 22.07.2016 poslal naslednja priporočila:

 koncentracija prostega klora na omrežju mora znašati med 0,3mg/l in 0,5 mg/l,

 frekvenca vzorčenja, najmanj 1 x tedensko na različnih mestih vzorčenja v 
Dravogradu, glede na različne vodne vire,

 na izviru Ojstrica se zagotovi možnost odvzema surove vode – pred dezinfekcijo,

 vzorčenje surove vode se na omrežju dodatno izvede takoj po obilnem deževju.

HAACP načrt si je potrebno dopolniti z vsemi zgoraj opisanimi ukrepi, določiti ljudi, ki 
bodo redno spremljali koncentracijo klora na terenu, senzorične parametre (vonj, 
okus) in motnost vode.



Priporočila

 S strani NIJZ in NLZOH so nam dali naslednja priporočila:

 vsak klic s strani strank je potrebno jemati resno,

 takoj je potrebno preveriti ali imajo podobne probleme tudi sosedi,

 na terenu je potrebno prekontrolirat vsebnost prostega klora v vodi,

 preveriti vonj, okus in motnost,

 Odredit odvzem vzorcev na tistih mestih, kjer se pojavljajo problemi.



Očitanja s strani občanov

 Očitki, ki so se pojavili s strani občanov:

 da nismo pravočasno obvestili javnosti – obvestili  smo jih takoj, ko smo izvedeli za 
težave,

 da smo prepozno vzeli vzorce in premalo vzorcev,

 Očitali so nam, da vsi ne gledajo TV in poslušajo radio, da bi jih morali osebno 
obvestiti o prekuhavanju vode.

Grozili so nam s tožbami, z izpadom dohodka zaradi bolniške odsotnosti.



Problemi

 Problemi, ki so se pojavljali na terenu:

 ko smo dali v medije, da je potrebno za naselje Robindvor vodo prekuhavati so nas 
klicali tudi iz drugih predelov Dravograda, da imajo prebavne težave, da bruhajo

 Bilo nam je na določene trenutke že žal, da nismo uvedli ukrep prekuhavanja vode 
za celotno občino

Predstavniki iz naselja Robindvor so želeli vložiti kazensko ovadbo proti 
odgovornim osebam, proti predstavnici NLZOH.

Vsi so vse vedeli o pitni vodi nihče pa ni bil pripravljen pomagat s predlogi, ki bi 
nam v danem trenutku koristili.



Vprašanja

 Pri pregledu in proučitvi sistema oskrbe s pitno vodo v občini Dravograd smo 
poiskali pomoč tudi pri strokovnih inštitucijah, in sicer:

 NLZOH

 NIJZ

 GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE

 Postavljalo se nam je kar nekaj vprašanj:

 V občini imamo enotni sitem oskrbe s pitno vodo – zakaj so imeli težave samo 
prebivalci Robindvora

 Zakaj v vzorcih pitne vode niso našli nič oprejemljivega ?

 Kako postopat, da do podobne situacije več ne bi prišlo?



NIJZ

 Vključil se je tudi NIJZ, začeli so delati anketo na področju naselja Robindvor, 
iskali so vzročne povezave med preiskavami vode in preiskavami blata ljudi.

 V končnem poročilu z dne 15.9.16 so prišli do naslednjih zaključkov:

 anketiranih je bilo 452 oseb

 355 oseb navaja klinične znake črevesnih nalezljivih bolezni

 povzročitelj bolezni ni bil dokazan

 sklepajo, da obstaja velika verjetnost, da je bil dejavnik tveganja za obravnavan 
izbruh, mikrobiološka onesnaženost pitne vode

 vzročna povezava med blatom ljudi in vodo (pri dveh osebah) ni potrjena – v pitni 
vodi ni potrjen isti povzročitelj kot pri bolnikih



NIJZ

 verjetni vir tveganja so kmetijska dejavnost, gozdarstvo in spiranje meteornih vod,

 že v dveh vzorcih v letu 2016 (2.2.16 in 2.6.16) je bilo ugotovljeno mikrobiološko 
onesnaženje 

 v času izbruha so bili prvi vzorci vzeti že po uvedbi ukrepa kloriranja

 vzorčenje virov (surove vode) je bilo 15.7.16 – ni bilo onesnaženja, kar pa ne 
izključuje onesnaženja v času začetka izbruha

 v obdobju pred izbruhom so navedene zelo nizke vrednosti za vsebnost prostega 
klora v vodi



NIJZ

 NIJZ v svojem poročilu tudi navaja:

 Precejšnja težava sklepanja na podlagi anket je zaradi zunanjih vplivnih faktorjev 
pri pridobivanju podatkov, ki je potekalo že po javni objavi, da pitna voda ni 
primerna in jo je potrebno prekuhavati, kar pomeni precejšno možnost 
pristranskosti anketiranih pri odgovorih.

 Pitna voda je bila tako v veliki meri močno favoriziran dejavnik tveganja.

 Najbolj verjeten skupni vir izpostavljenosti obolelih je pitna voda. K temu 
pripomore tudi dejstvo, da nismo identificirali drugih možnih virov 
izpostavljenosti, ki bi v istem času, na obravnavanem območju, lahko povzročili 
obolenja v takem obsegu.



Terenski ogled

 V času suma okužbe s pitno vodo so si objekte in zajetje ogledali:

 Predstavniki NIJZ

 Predstavniki NLZOH

 Predstavniki Geološkega zavoda Slovenije

 Predstavniki Nadzornega sveta skupaj z odgovornim vodjem za pitno vodo

 Kmetijski inšpektor



Ukrepi

 Ko so bili vzorci pitne vode v redu smo za naselje Robindvor preklicali ukrep 
prekuhavanja.

 NLZOH je začel jemati vzorce surove vode in prve ugotovitve so bile, da je 
surova voda na območju Ojstrica novo oporečna, zato smo jo s 5.8.2016 
izločili iz sistema.

 Za območje od izvira Ojstrica do razbremenilnika R2, (kjer voda ni bila 
dezinficirana) smo uvedli ukrep prekuhavanje (52 ljudi).

 Redne kontrole prostega klora na različnih mestih, tedensko jemanje vzorcev, 
dnevna kontrola vsebnosti prostega klora.

 Vsa obvestila smo dali ljudem na vrata blokov, na oglasno desko, v manjših 
naseljih pa smo vsakemu osebno dostavili obvestila.



Ukrepi

 Ker so bile analize v redu, smo vsebnost prostega klora  začeli počasi zniževat 
in sicer 4.10.2016, tako je sedaj vsebnost od 0,1 do 0,3 mg/l.

 V času od 11.7.2016 dalje do konca leta je bilo odvzetih 135 vzorcev (do 
takrat v okviru notranje kontrole 30 vzorcev celo leto).

 V letu 2017 smo počasi prišli na štirinajstdnevno  jemanje  vzorcev, od marca 
dalje izvajamo notranji nadzor z odvzemom vzorcev vode 1 x mesečno.

 Za mesec julij smo vsem prebivalcem Robindvora zaradi suma okužbe s pitno 
vodo izstavili dobropis.



Kaj vse smo naredili?

 Ker je kar nekaj vzorcev surove vode bilo onesnaženih smo se povezali z 
Geološkem zavodom.

 Iz NIJZ so pogledali vse vodne vire in nam predlagali izboljšave.

 Kmetijski inšpektor si je ogledal teren in je podal zapisnik, da opravljanje 
kmetijske dejavnosti na tem področju ne vpliva na kakovost pitne vode na 
tem območju.

 Na vodnih virih Ojstrica novo smo postavili nov klorinator.



Ugotovitve

 V začetku oktobra  smo na sistemu Ojstrica novo (le-ta že od 5.8.2016 zaradi 
prisotnosti koliformnih bakterij in Escherichia coli, ni bila v sistemu) ugotovili 
poškodbo cevovoda

 Cev v travniku, kjer se pasejo krave je bila počena

 Takoj smo pristopili k sanaciji poškodovane cevi – zamenjali smo jo okrog 100 
m

 Ugotovili smo tudi, da je cev v  gozdu čisto na površju in ker tam obstaja 
verjetnost poškodbe le-te zaradi opravljanja gozdarske dejavnosti 



Poškodovana cev



Sklepanje

 Ali je lahko počena cev povzročila množično okužbo?

 Ali so v času, ko smo jemali vzorce surove vode bile nevihte, ki bi povzročile 
spiranje fekalij?



Ugotovitve

 Pri tako množični okužbi smo na koncu ostali sami

 Ljudje so bili prepričani, da je vir iz Ojstrice neoporečen vseskozi so govorili o 
„Ojstriškem biseru“

 V preteklosti so se nekatere stvari delale bolj po domače (voda se ni vseskozi 
klorirala, kar kažejo tudi rezultati odvzetih vzorcev, kjer je vsebnost klora 0)

 Ni se dosti resno reagiralo v primeru prisotnosti koliformnih bakterij in 
Escherichia coli

 Premalo pozornosti se je posvečalo evidencam in ukrepom v primeru 
odstopanj



Kaj je pomembno?

 Imeti vzpostavljen učinkovit sistem HACCP, natančno je potrebno voditi vse 
evidence, evidentirati vse dogodke in v primeru odstopanj ustrezno reagirati. 

 V HACCP si je potrebno natančno napisati kdaj  reagirati, če bi prišlo do 
situacije suma okužbe s pitno vodo (koliko ljudi mora klicati, kako preveriš pri 
sosedih, zdravnikih).

 Pomembno je ob sumu okužbe odvzeti zadostno število vzorcev na različnih 
mestih sistema.

 Natančno imeti opredeljene odgovornosti.

 Imeti natančne opise vodnih sistemov – ZELO POMEMBNO!!!

 Pošiljati zaposlene na izobraževanje.

 Zavedanje dejstva, da je voda živilo in je z njo potrebno tako tudi ravnati.



Kaj vse smo naredili v tem času, da bi si 
spet pridobili zaupanje?

 Kaj smo naredili?

 Ljudi smo o vseh analizah pitne vode obveščali na spletni strani

 Vsa vprašanja in odgovore v zvezi s pitno vodo smo objavili na naši spletni strani

 Zamenjali smo poškodovane cevi

 Postavili klorinator na viru

 Sproti spremljamo vse spremembe, jih beležimo in v primeru odstopanj takoj 
reagiramo

 Novelirali smo vso dokumentacijo načrt HACCP



Kaj smo se naučili

 Kako pomembno je:

 dobro poznati sistem oskrbe s pitno vodo (natančno poimenovanje vodnih virov, kar 
je zelo pomembno pri jemanju vzorcev in kasnejših primerjavah),

 redno spremljanje vseh objektov in naprav,

 redna kontrola vsebnosti prostega klora,

 izobraževanje zaposlenih,

 pogovor z zaposlenimi,

 obveščanje ljudi, 

 natančna opredelitev odgovornih oseb,

 nadzor nad opravljenimi nalogami,

 plan vzorčenja (da se vzorči na različnih krajih in tudi surova voda).



Napake

 V času suma okužbe s pitno vodo, je bil v naselju Robindvor odvzet samo en 
vzorec pitne vode in to v Vrtcu Robindvor (menim, da bi nas moral NLZOH na 
to opozoriti).

 V času bolniške odsotnosti vodovodarja, vodja ni zagotovil nadomeščanja za 
merjenje vsebnosti prostega klora.

 Ravno na tej dejavnosti se je zamenjalo največ ljudi in nihče od zaposlenih ni 
poznal celotnega sistema oskrbe s pitno vodo.

 Iglo klorinatorja so očistili takoj, ko so ugotovili, da ne deluje, to je preden so 
bili odvzeti vzorci.

 Do 15.7.2016 so bili vzeti vzorci surove vode samo enkrat in to v letu 2013, 
čeprav imamo kar nekaj uporabnikov do klorinatorja.



Zaključek

 Pri sumu okužbe s pitno vodo smo se vsi veliko naučili, tako mi zaposleni, kot 
predstavniki NIJZ in NLZOH, saj takšen izbruh obolelih zaradi suma okužbe s 
pitno vodo verjetno še ni bil prisoten v naši regiji.

 Če bi se to zgodilo danes, bi verjetno reagirali drugače, imeli bi veliko 
izkušenj in znali bi poiskati vzroke (verjetno se danes to ne bi moglo zgoditi).

 Da je iz tega nastal tako velik medijski „linč“ je veliko kriva tudi politika, saj 
so se na vodi lomila kopja različnih političnih interesov.



Čisto za konec

 Vsako stvar, ki se zgodi je treba jemati tudi s pozitivne strani:

 Če ne bi prišlo do spleta okoliščin (klorinator ni delal) je vprašanje kdaj bi mi 
ugotovili okvaro – poškodovano cev in bi verjetno ljudje, ki živijo na področju od 
izvira do klorinatorja še danes pili okuženo vodo.

 Še danes bi bili prepričani, da Dravograjčani pijejo najboljšo vodo, ker nihče ne bi 
jemal vzorcev pitne vode na viru.

 Če je bil vzrok okužbe – pitna voda smo zadovoljni, da nihče od obolelih ni bil 
življenjsko ogrožen.



Hvala 


