
 

 

KAKOVOST PITNE VODE V OBČINI JESENICE V LETU 2019 

Varna pitna voda nam omogoča življenje in predstavlja enega izmed osnovnih pogojev zdravja. Čeprav je 

pitna voda tako dragocena dobrina, jo prepogosto dojemamo kot nekaj danega. Tudi pomen stalnega 

nujnega preventivnega delovanja za zagotavljanje njene količine in kakovosti neredko spregledamo. 

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo v 

občini Jesenice kot upravljalec šestih vodovodnih sistemov in sicer Peričnik, Završnica, Plavški Rovt, Planina 

pod Golico, Javorniški Rovt in Kočna.  

Notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode je v letu 2019 potekal s strani JEKO, javnega komunalnega 

podjetja, d.o.o., Jesenice na osnovi HACCP sistema v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 

19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/14 in 51/17, v nadaljevanju Pravilnik) in izvajanjem dobre higienske 

prakse. Zunanji nadzor izvaja neodvisni državni monitoring (NLZOH) in Zdravstveni inšpektorat Republike 

Slovenije. 

V letu 2019 je bilo v okviru notranjega nadzora na območju občine Jesenice odvzetih 145 vzorcev pitne vode 

za mikrobiološke analize in sedem vzorcev pitne vode za fizikalno - kemijske analize, od katerih je bila večina 

preiskovanih parametrov znotraj mejnih vrednosti  Pravilnika. Pri spremljanju kakovosti pitne vode 

razdelimo parametre na mikrobiološke, kemijske in fizikalne. Zaradi najpogostejših akutnih posledic je 

največja pozornost posvečena mikrobiološkim parametrom. Zdravstveno ustreznost pitne vode ocenjujemo 

glede na vrsto in vrednost preseženega parametra ter v povezavi z ostalimi parametri. Pri tem upoštevamo 

mejne vrednosti parametrov iz Pravilnika. Analize vzorcev opravljajo v certificiranih laboratorijih za zdravje, 

okolje in hrano v Kranju (NLZOH). 

Na osnovi rezultatov, navedenih v nadaljevanju poročila, ugotavljamo, da je bila pitna voda v letu 2019 na 

oskrbovalnih območjih, ki so v upravljanju podjetja JEKO, d.o.o., zdravstveno ustrezna in varna za pitje, 

razen na vodovodnem sistemu Peričnik, kjer je bila ob močnih nalivih povišana motnost in v tem primeru 

je upravljalec izdal preventivni ukrep prekuhavanja pitne vode.  

Tabela1: Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora na posameznih vodovodnih sistemih v letu 2019 

VODOVODNI 
SISTEM: 

Mikrobiološke analize Kemijske analize 

SKUPAJ SKLADNE NESKLADNE SKUPAJ SKLADNE NESKLADNE 
Peričnik 47 38 9 1 1 0 

Završnica* 35 33 2 1 1 0 

Plavški Rovt 18 17 1 2 2 0 

Planina pod Golico 14 12 2 1 1 0 

Javorniški Rovt 15 15 / 1 1 0 

Kočna 16 16 / 1 1 0 

Skupaj 145 131 14 7 7 0 

*Poleg vzorcev odvzetih na območju Občine Jesenice, so v tabeli všteti tudi vzorci, ki so bili odvzeti na območju občine 

Žirovnica (zajetje). 

V letu 2019 je bil izboljšan nadzor nad kakovostjo in zadostnostjo pitne vode. Ukrepi, ki so bili izdani v 

primerih izrednih dogodkov, so bili učinkoviti in pravočasni. Ocenjujemo, da je bila pitna voda v letu 2019 

zdravstveno ustrezna in varna za pitje. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bomo uporabnikom 

dostavljali zadostno količino vode ustreznega pritiska ter pravočasno obveščali v primeru omejitev 

uporabe pitne vode. Temeljni cilj predstavlja zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode, varne za 

pitje. 



 

VODOVODNI SISTEM PERIČNIK 

S pitno vodo oskrbuje približno 13.741 prebivalcev. Pitna voda se zagotavlja brez predhodne obdelave. V 

vseh neskladnih vzorcih so bile izolirane koliformne bakterije v nizkem številu. Izolacija koliformnih bakterij 

dokazuje vpliv površinske vode na zajetje, kar je povezano z vzorčenjem po močnih nalivih. Izvedena je bila 

dezinfekcija zajetja ter izpiranje hidrantnega omrežja. Za sanacijo z namenom doseganja dolgoročne odprave 

problema  že potekajo dogovori med upravljavcem (JEKO,  d.o.o.) in lastnico (Občino Jesence). V dveh vzorcih 

je bilo povišano tudi število mikroorganizmov pri 37  ̊C in 22  ̊C na hišnem vodovodnem omrežju zaradi 

zastajanja vode. Po izvedenih ukrepih so bili vzorci skladni. 

VODOVODNI SISTEM ZAVRŠNICA 

S pitno vodo v občini Jesenice oskrbuje približno 4.823 prebivalcev. Pitna voda se zagotavlja brez predhodne 

obdelave. Vzrok za neskladnost dveh vzorcev je zastajanje vode na hišnem vodovodnem sistemu.  Prisotne 

so bile koliformne bakterije v nizkem številu. Po izvedenem ukrepu izpiranja hišnega vodovodnega sistema 

sta bila vzorca skladna.  

VODOVODNI SISTEM PLAVŠKI ROVT 

S pitno vodo oskrbuje približno 77 prebivalcev. Pitna voda se dezinficira z UV žarki. Eden od odvzetih vzorcev 

je bil neskladen zaradi  prisotnosti koliformnih bakterij v nizkem številu odvzet na zajetju pred obdelavo.  Vsi 

vzorci odvzeti po obdelavi skladni, zato ni bil izveden noben ukrep.   

VODOVODNI SISTEM PLANINA POD GOLICO 

S pitno vodo oskrbuje približno 333 prebivalcev. Pitna voda se dezinficira z natrijevim hipokloritom. En 

neskladen vzorec je bil odvzet na zajetju pred obdelavo. Analiza vzorca je pokazala prisotnost različnih 

bakterij (E. coli, enterokoki in koliformne bakterije) v nizkem številu. En neskladen vzorec pa je bil odvzet na 

vodohranu, kjer so bile prisotne koliformne bakterije, vendar v tako nizkem številu, da niso predstavljale 

tveganja za zdravje uporabnikov. Upravljalec je za zagotovitev varnosti uporabnikov pitne vode povečal 

doziranje natrijevega hipoklorita. Pri končnih uporabnikih so najpogostejše vrednosti prostega klora med 

0,02 mg/l in 0,20 mg/l. Zaradi površinskega vpliva na vodni vir je obdelava vode upravičena.  

VODOVODNI SISTEM JAVORNIŠKI ROVT 

S pitno vodo oskrbuje približno 246 prebivalcev. Pitna voda se dezinficira z UV žarki. Vsi vzorci v letu 2019 so 

bili skladni s Pravilnikom. 

VODOVODNI SISTEM KOČNA 

S pitno vodo oskrbuje približno 237 prebivalcev. Pitna voda se zagotavlja brez predhodne obdelave. Vsi vzorci 

v letu 2019 so bili skladni s Pravilnikom. 

 

Na kakšne načine obveščamo uporabnike pitne vode iz sistemov v upravljanju JEKO, d.o.o. in načrt 

obveščanja uporabnikov pitne vode o moteni oskrbi si lahko pogledate na naši spletni strani www.jeko.si.  

 

 

  

 

http://www.jeko.si/

