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ZADEVA:  Presežene vrednosti MANGANA  v OO (oskrbovalnem območju) GOŠČE 

Vodovod sistema B d.o.o. in Komunala Murska Sobota d.o.o. obveščata vse uporabnike pitne vode 

na območju OO Gošče, da se kljub pripravi vode (»filtracija z dezinfekcijo«) na vodnem viru Gošče, 

ki jo izvajamo zaradi geološko pogojene prisotnosti mangana in železa v surovi vodi, pojavljajo 

presežene vrednosti mangana tako na vodnem viru kot v omrežju OO Gošče.  

Vodovod sistema B spremlja vrednosti mangana v filtrirani vodi v okviru internih meritev (na 

vodnem viru Gošče in na omrežju oskrbovalnega območja Gošče), ki so bile ves čas v skladu s 

Pravilnikom o pitni vodi, kar pomeni do 50 µg/l mangana. Presežene vrednosti mangana v pitni 

vodi so se na oskrbovalnem območju Gošče začele pojavljati konec maja 2018, kar so potrdili 

rezultati državnega monitoringa in notranjega nadzora. Vrednost mangana se giblje med 93 µg/L 

in 100 µg/L in ni v skladu s Pravilnikom o pitni vodi, kar pa po priporočilih NIJZ (Nacionalni inštitut 

za javno zdravje) ne predstavlja nevarnosti za zdravje ljudi. Povzeto iz priporočila NIJZ 

(29.12.2014): »Kot zdravstveno utemeljeno dopustno koncentracijo mangana lahko upoštevamo 

vrednost 400 µg/l, za otroke do 6 mesecev do 300 µg/l, kar je smernica Svetovne zdravstvene 

organizacije.«       

Vodovod sistema B je kot upravljavec v primeru kakršnihkoli neskladij pitne vode dolžan izvesti 

ukrepe za njihovo odpravo. Z ukrepi čiščenja filtrnega sistema in izpiranjem vodovodnega omrežja, 

ki smo ju izvedli, vsebnosti mangana na vodnem viru Gošče nismo uspeli znižati. Naslednji ukrep je 

izreden servis, ki ga bo opravil pooblaščeni serviser filtrnega sistema v sredo 13.06.2018. V kolikor 

tudi serviser ne bo odpravil pomanjkljivosti, bomo predstavnikom občine Rogašovci predlagali 

ukinitev vodnega vira in prevezavo na OO Sistem B, o čemer smo jih že obvestili. 

Glede na priporočila NIJZ vse uporabnike, oskrbovane z vodo iz vodnega vira Gošče obveščamo, 

da je voda pitna in jo lahko uporabljate.                                                         

O nadaljnjih aktivnostih boste obveščeni.                                                                           

Vodovod sistema B d.o.o.                                                                

 
Priloga:  

- Parametri, ki jih določamo v pitni vodi - Mangan (povzeto iz «Priporočila, navodila, mnenja za pitno 
vodo«, NIJZ)  
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