
Sanitarci poročajo o poletju
Poletje je pač idealno za ra-

zvoj bakterij. Zato imajo sani-
tarni inšpektorji več kot dovolj
dela. Dva bazena v občini ležita
ob tranzitni cesti Ljublja-
na—Zagreb, trgovine pa tudi
nimajo (ob tem, da jih je malo)
prav idealnih pogojev za shra-
njevanje živil.

Občinski sanitarni inšpektor
Miloš Genorio je nekajkrat pre-
gledal vodo v bazenu prii grosu-
peljskem motelu in pri kampu v
Višnji gori. Vzorci iz bazena, ki
ga ima v upravljanju KS Višnja
gora so pokazali po analiizah, da
je kopalna voda higensko neopo-
rečna glede bakterij. Kott je inš-
pektor povedal, je tudi unejenost
okolice precej boljša kott prete-
kla leta. Bistveno je na tto vpli-
vala ureditev bližnjega ootoka
Višnjica.

Bakteriološka slika vade ba-
zena pri motelu v Grosupljem pa
je pri prvem pregledu poicazala,
da so v vodi prisotne bakteri je, ki
ne sodijo v to vodo. Po iinšpek-
torjevem mnenju je vzroik za to

obremenjenost kopališča v mi-
nulih vročih dneh. Krivi so
predvsem kopalci, ki se pred
vstopom v bazen niso stuširali. Z
boljšo disciplino kopalcev in do-
ločenimi ukrepi sanitarne inš-
pekcije pa je že naslednja analiza
pokazala, da voda ustreza smer-
nicam za ocenjevanje bazenskih
kopalnih vod. Torej je bilo po-
trebno le nekaj več reda in naši
bazeni so postali primerni za ko-
panje.
»Občani so se že navadili (tudi v

Grosupljem) klicati inšpekcijo.
Tako so pred dnevi klicali iz
DVZ Ponikve, kjer so menili, da
ima TRIMVIT nenavaden okus.
Analiza je pokazala, da so se
zmotili in, da je bilo vse brez pri-
pomb. Inšpektorji pa pripomi-
njajo, da je prav, da občani kli-
čejo takoj, ko niso prepričani v
neoporečnost živil.

To dokazuje tudi naslednji
grosupeljski primer, ko se je
občan pred kratkim pritožil, da je
dobil zaboj pasteriziranega sad-
nega soka borovnic in grozdja
(izdelovalec je Presad), ki ni
primeren za uživanje. Inšpektor
je vzel vzorce in analiza je poka-
zala, da je pijača higiensko opo-
rečna in kot taka neprimerna za
prehrano. Seveda bo te j ugotovi-
tvi pristojnega zavoda sledila
tudi ovadba javnemu tožilcu
zoper proizvajalca.

Dela sanitarnim inšpektorjem
te vroče dni ne zmanjka. Tako te
dni v Grosupljem preverjajo sla-
dolede, analize pa bodo kmalu
znane. I.B.


