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V petek, 24. julija 2020 zjutraj smo bili na občini obveščeni, da iz vodovodnega sistema v
Anhovem teče penasta in umazana voda. Zaposleni v režijskem obratu so se nemudoma
odpravili na teren, da bi poiskali razloge za nastale razmere. Napaka je bila hitro odkrita v
tovarni Eternit, kjer so se lotili dela, zato da nemudoma preprečijo nadaljnje onesnaževanje in
ogrožanje zdravja ljudi.
Vzrok onesnaženja je bil odpravljen, režijski obrat je opravil temeljito izpiranje omrežja ter
naročil uporabnikom, da tudi sami izperejo svoja omrežja. Vsi uporabniki so bili obveščeni s
pisnimi obvestili v nabiralnike. Naročene so bile laboratorijske preizkušnje in oddano je bilo
obvestilo pristojnim službam. Danes lahko še enkrat ugotovimo, da so zaposleni v režijskem
obratu reagirali v skladu s Pravilnikom o pitni vodi, nemudoma so ugotovili vzroke neskladnosti
in izvedli ukrepe za njihovo sanacijo.
V dneh, ki so sledili, je bilo vse preveč špekulacij in očitno zavestnega preusmerjanja
pozornosti od vira dejanske odgovornosti za nevarno situacijo, ki se je pripetila podjetju
Eternit, ki je lastnik čistilne naprave. Dejstvo tudi je, da občina ni upravljavec vodovodnega
sistema znotraj industrijskega kompleksa. Večina gneva in iskanje odgovornosti pa se je v večji
meri usmerila na občino in ne na gospodarsko družbo, ki je zdaj, vsaj upamo, pod nadzorom
pristojnih služb. Ob tem se je preko medijev brez zadreg javno zagovarjalo poslovni interes
gospodarske javne službe, ki izvaja storitev v drugih občinah.
Občina Kanal ob Soči ima že od leta 2014 (spremenjena 2016) na občinskem svetu sprejeto
strategijo oskrbe s pitno vodo v občini. Le-ta v primeru Anhovega predvideva izvedbo novega
primarnega cevovoda po desnem bregu Soče. Strategija predvideva, da bo vodovod potekal iz
vodarne mimo železniške postaje Anhovo v smeri Ložic, skozi Plave do Prilesja. Nov vodovod
se bo navezal na vodovodni sistem Deskle, z nekaj manjšimi predelavami bi lahko neposredno
napajal vodohran Jurjevo in vodohran Frlšč v Gorenjih Desklah. S tem bi se prenosno omrežje
izognilo območju industrijske cone. Vodarna Ledinca bi bila vključena v sistem kot rezervni

vodni vir in temu primerno vzdrževana. Prav tako bi kot rezervni vodni vir ostala zajetja na
območju kamnoloma in Gorenjih Deskel. Vodooskrbni sistem bi s tem oskrboval 2.145
porabnikov, kar predstavlja 37 odstotkov prebivalcev v občini.
V preureditev vodarne Močila se bo šlo tako kot je bilo predvideno v Strategiji o oskrbi s pitno
vodo. Predvidena je gradnja nove sodobne vodarne, ki bo avtomatizirana in opremljena s
sodobno tehnologijo. Vodarna je v lasti družbe Salonit in le-ta jo bo predvidoma naslednje leto
obnovila skladno z dogovorom, ki financiranje investicije prenaša iz občine na podjetje.
Dogovor, ki je bil sprejet pred kratkim je bil pomemben mejnik v odnosih med občino in
Salonitom. Zato se nikakor ne sme zgoditi, da bi padel v vodo zaradi nekih nam, vsaj za zdaj,
neznanih poslovnih interesov ali politikantskih ciljev posameznikov.
V občini imamo 27 vodovodnih sistemov. Večina je posodobljenih, ostale urejamo po fazah.
Že nekaj časa iščemo tudi rešitev za sistemsko ureditev vseh vodnih virov, ki so pri nas izrazito
raznoliki. Iščemo okoljsko vzdržne sisteme, ki bi pitno vodo iz manjših virov obdelali brez
uporabe kemikalij in z le minimalno potrebnimi količinami klora.
Režijski obrat Občine Kanal ob Soči je po naročilu inšpektorja dne 29. julija naročil še dodatne
analize vode. Do uradnih rezultatov analiz, ki lahko trajajo še nekaj časa, mora Režijski obrat
uporabnikom zagotavljati pitno vodo iz gasilske cisterne. Ker postopki trajajo bistveno dlje od
pričakovanega bo občina preko civilne zaščite najbolj ranljivim prebivalcem dostavila pitno
vodo na dom. Za tiste občane, ki potrebujejo pri prevzemu vode iz cisterne pomoč, bo na voljo
predstavnik civilne zaščite, ki bo vsak dan med 9. in 10. uro pri tovornjaku s cisterno.

