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Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 

• monitoring pitne vode (nosilec NLZOH, pristojni organ Ministrstvo za 

zdravje) 

 

• notranji nadzor upravljavcev sistemov za oskrbo s pitno vodo 



Zbirka podatkov 

 

Na NLZOH vodimo zbirko podatkov o vodovodih – izvedba notranjega 

nadzora pitne vode za več kot 90% vodovodov. 

 

Zbrani podatki preskušanj od leta 2004 - poročanje komisiji v EU  

 

Skupno na leto odvzetih več kot 3500 vzorcev pitnih voda v okviru MPV 

ter preko 17100 vzorcev v okviru notranjega nadzora. 

 



• Kakovost pitne vode se določa skladno s Pravilnikom o 

pitni vodi, ki je usklajen z Direktivo evropskega sveta. 

• Sprememba direktive 19.09.2017 

 

 

 
Na podlagi ocene tveganj - dovoljeno odstopanje od obsega preizkušanj in 

pogostosti  odvzemov   (izvajalec NLZOH) 



Stanje pitne vode v Pomurski regiji  

Velikostni razred oskrbovalnega območja Število območij Uporabnikov MPV* 

20.001-50.000 1 35.004 

10.001-20.000 3 39.501 

5001-10.000 2 13.032 

501-5.000 10 15.698 

50-500 24 5.152 

Trenutno stanje 

Zmanjševanje števila OO –združevanje OO: 

Leta 2016=65, leta 2017=53,  leta 2018=47, leta 2019=40,…. 

(Onesnaženi vodni viri se opuščajo, iz manj obremenjenih virov, pa se črpajo večje 

količine podzemne vode) 



 

 



Pitna voda- SV Slovenija 

 
Specifična regija glede rabe tal, na območju SV so viri pitne vode 

pretežno podzemne vode, kjer na kakovost vode vpliva: 

 

-   kmetijstvo– največ obdelovalnih površin v Sloveniji 

-   območje pod vplivom podnebnih sprememb (suše)-količinsko             

stanje 

- reka Mura bogati (napaja) podzemno vodo 

- vpliv odpadnih voda ni bistveno različen kot je drugje na takšnih 

območjih 

 



Mikrobiološki parametri 

Leto Delež 
vzorcev/prisotnost 

koliformnih bakterij 

Delež vzorcev/ 
prisotnost 

E.coli 

Delež vzorcev/ 
prisotnost 

enterokokov 
 

Delež vzorcev/ 
prisotnost 

Clostridium 
perfringens 

 

2013 6,3 2,5 8,1 0 

2014 3,98 2,99 7,2 0 

2015 10,5 3 6,6 1,6 

2016 11,7 2,8 3,9 0 

2017 4,3 1,1 1,9 0 

2018 1,61 0 0 0 



Kovine  

Na območju SV Slovenije se med kovinami katerih prisotnost smo v 

preteklosti ugotovili najpogosteje pojavljata železo in mangan  

(geogenega izvora), občasno še v vrednostih na mejo detekcije nikelj in 

krom, ki ju v vodi najdemo kot posledico prehajanja iz materialov v stiku 

z vodo. 

Prisotnost ostalih kovin praviloma ni bila ugotovljena v vrednostih nad 

mejo detekcije. 



Nitrati 

• Geografska razporeditev obremenitve pitne vode  z nitrati je 

pričakovna in v tesni koleraciji z razmerami v podzemni vodi 

aluvialnih vodonosnikov. Posebna pozornost se  pričakuje na 

geografskih območjih, na katerih izmerjene vsebnosti presegajo 25 

mg/l NO3, torej vsebnost, ki se v obstoječem stanju ocenjuje za 

stanje ozadja aluvialnih vodonosnikov. 

     (naravno ozadje je 10 mg/l NO3). 



Grafični prikaz razporeditve nitratov 2013/2017 

 



PESTICIDI 
Detektirana so bila naslednja fitofarmacevtska sredstva:  

• atrazin, desetil-atrazin 

• metolaklor OXA, ESA 

 

2016 na oskrbovalnem območju Gaberje - bentazon ( 0,001µg/l) 

2017 na oskrbovalnem območju Beltincev – terbutilazin (0,011µg/l) 

2018 na oskrbovalnem območju Gorica – klortoluron ( 0,015µg/l) 

 

Rezultati sovpadajo s rezultati analiz vzorcev podzemnih voda. 

 

 

 



Cilji projekta 

• Načrtovanje varne oskrbe s pitno vodo na osnovi ocene tveganj- znižanje 

obremenitev v pitni vodi 

• Kmetijska praksa z manjšim vplivom na kakovost pitne vode 

• Analizne metode za pesticide, ki do sedaj še niso bili vključeni v program 

spremljanja 

• Določiti reprezentativna mesta za spremljanje pitne vode in ovrednotenje tveganja 

za zdravje ljudi 

• Priprava programa spremljanja parametrov, ki do sedaj še niso bili spremljani, 

vendar so pokazatelj spreminjanja kakovosti vode 

• Študija prenosa snovi skozi tla v podzemno vodo 

• Vzpostavitev mehanizmov, ki bodo zagotavljali zadostno količine pitne vode, 

ustrezne kakovosti brez negativnih učinkov glede količinskega stanja podzemne 

vode 

 

 



Ključni dosežki 

• Evalvacija mreže za spremljanje podzemne vode v regiji 

• Obvladovanje količinskega stanja podzemne vode, nižanje 

obremenitev z nitrati in pesticidi 

• Lista pesticidov, ki bi jo bilo potrebno vključiti v programe 

spremljanja 

• Ekonomsko sprejemljivi programi spremljanja 

• Izdelava načrta za varno oskrbo s pitno vodo 

 

14 



Aktivnosti (1/2) 

• Vpeljava novih analiznih metod 

• Določitev manjkajočih parametrov 

• Določitev reprezentativnih mest 

• (vsaj 10 mest za pitno vodo in vsaj 1 mesto za podzemno vodo)  

• Postavitev 8 opazovalnih vrtin 

• Vzpostavitev hidravličnega modela 

• Ovrednotenje tveganj za zdravje ljudi 
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Aktivnosti (2/2) 

• Analiza podzemne vode 

• Razširjena analiza reke Mure 

• Analiza pitne vode 

• Analiza vode iz sesalnih sveč in lizimetrov 

• Analiza tveganja na sistemih oskrbe s pitno vodo 

• Delavnice za upravljavce vodovodov 

• Izdelava načrta za varno oskrbo s pitno vodo 
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Manjkajoči parametri 

- Osnovni parametri (kalcij, magnezij, natrij, kalij, sulfat, 

hidrogenkarbonat) 

- fluorid, arzen 

- železo, mangan in ostale kovine 

Pesticidi: tribenuron-metil, tepraloksidim, tiofanat-metil, cimoksanil, 

mandipropamid, karbendazim, flutriafol, zoksamid 

*PFOS, PFOA 



PFOS, PFOA 

• Perfluorooktanojska kislina (PFOA) in perfluorooktan 

sulfonska (PFOS) kislina sta del perfluoriranih spojin 

(PFC). 

• Sta umetni kemikaliji, ki se uporabljata v proizvodnji 

številnih industrijskih in potrošniških izdelkov-najdemo jih 

v celotni okoljski in  prehranski verigi.  

• So zelo obstojne kemikalije. Kot kompleksne sintetične 

snovi se z naravnimi procesi ne razgradijo zlahka, 

niti  degradirajo.  



Vzorci vod 2018 

Parameter Število vzorcev Pozitivni vzorci 
(vrednost >LOQ) 

Novi pesticidi* 300 0 

PFOS, PFOA 141 67 

*tribenuron-methyl, tepraloxydim, thyophanat-methyl,cimoksanil, mandipropamid, 

carbendazim, flutriafol, zoxamide 

 

Vključeno v monitoring v letu  2018 




