MNENJE O POTREBNIH KOLI INAH PITNE VODE V PRIMERU OMEJITVE ALI
PREKINITVE DOBAVE PITNE VODE
(Pravilnik o pitni vodi, Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06 - 21. len)
Upravljavec mora prenehati z dobavo pitne vode ali omejiti njeno uporabo, e uporaba pitne
vode predstavlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Pri izbiri ukrepov mora upoštevati
tveganje za zdravje ljudi, ki bi jih povzro ila prekinitev dobave ali omejitev uporabe pitne
vode.
Zagotavljanje ustreznih koli in varne pitne vode vsakemu loveku, vedno in povsod sodi med
osnovne elemente zdravja. Pri zagotavljanju koli in pitne vode, naj se upoštevajo za oskrbo v
okviru doma oziroma gospodinjstva naslednje koli ine izražene na osebo na dan:
Minimalna koli ina 20 l pitne vode na osebo na dan je tista minimalna koli ina, ki je potrebna
za pitje, pripravo hrane in osnovno osebno higieno – umivanje rok, pranje živil. Od tega naj bi
bilo 7,5 l vode za pitje in pripravo hrane.
Koli ina ve ja od 50 l zadoš a poleg potreb za pitje, pripravo hrane in osnovno osebno
higieno – umivanje rok, pranje živil, še za osnovno pranje perila in kopanje - umivanje.
Koli ine preko 100 l zadovoljijo dodatne potrebe udobja in dobrega po utja.
Za osnovne fiziološke potrebe (preživetje) – pitje, naj bi zadoš alo povpre no 2-3 l, za otroke
do 10 kg naj bi bila ta koli ina 1 l.
Za pripravo hrane – kuhanje je potrebno zagotoviti 2 l in ve pitne vode na osebo na dan. V to
koli ino ni všteto pranje živil.
Pri zagotavljanju minimalne koli ine (pitje in priprava hrane) je treba upoštevati predvsem
klimatske pogoje in fizi no aktivnost, spol in starost, nekatera fiziološka stanja (nose nost,
dojenje), prehrano, zdravstveno stanje. e upoštevamo potrebe za doje o mater, z zmerno
fizi no aktivnostjo pri zmernih temperaturah, lahko ra unamo s potrebno koli ino 7,5 l pitne
vode na dan za pitje in pripravo hrane. Ta koli ina zadosti potrebam ve ine ljudi v ve ini
pogojev okolja.
V izjemnih pogojih je treba zagotoviti minimalno koli ino 7,5 l pitne vode na osebo na dan. V
teh pogojih je treba vzpostaviti u inkovito rabo minimalne koli ine 7,5 l tudi za osnovno
osebno higieno. Taka oskrba lahko traja le 2 – 3 dni. Koli ina se mora nato pove ati na
najmanj 20 l na osebo na dan, izjemoma na 15 l na osebo na dan.
V primeru prilagoditve konkretni situaciji, naj se pridobi mnenje Komisije za pitno vodo
(sedaj IVZ RS in obmo nega ZZV).
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