KAKOVOST PITNE
VODE V OBČINI
JESENICE V LETU
2021
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno
vodo v občini Jesenice, kjer upravlja sedem
vodovodnih sistemov: Peričnik, Završnica, Plavški
Rovt, Planina pod Golico, Javorniški Rovt, Kočna
in Izvir pod Golico.
Notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode je v
letu 2021 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 pravilnika)
in izvajanjem dobre higienske prakse. Zunanji
nadzor izvaja neodvisni državni monitoring

(NLZOH) in Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije.
Notranji
nadzor
omogoča
pravočasno
prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in
fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo
potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje
potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega
nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih
točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja
lahko pojavijo. V pitni vodi se prednostno
spremljajo mikrobiološki parametri, saj je
obvladovanje mikroorganizmov v pitni vodi na
prvem mestu po pomenu zdravja.

Na osnovi rezultatov, navedenih v nadaljevanju poročila, ugotavljamo, da je bila pitna voda v letu
2021 na oskrbovalnih območjih, ki so v upravljanju podjetja JEKO, d.o.o., zdravstveno ustrezna in
varna za pitje. Vsi vzorci odvzeti na omrežju so bili skladni s pravilnikom. Na vodovodnem sistemu
Peričnik in Planina pod Golico, ob močnih nalivih zaradi povišane motnosti, izdamo preventivni
ukrep prekuhavanja.
Tabela1: Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora na posameznih vodovodnih sistemih v letu 2021:

*Poleg vzorcev odvzetih na območju Občine Jesenice, so v tabeli všteti tudi vzorci, ki so odvzeti na območju
občine Žirovnica (zajetje).

V letu 2021 smo izdali šest ukrepov prekuhavanja
pitne vode na vodovodnem sistemu Peričnik in
devet ukrepov prekuhavanja pitne vode na
vodovodnem sistemu Planina pod Golico. Ukrepi

v izrednih dogodkih so bili učinkoviti in
pravočasni, najkasneje v dveh urah. Aktivnosti za
odpravo neskladja, glede dejavnika tveganja
motnosti, že potekajo.

Obveščanje o morebitnih motnjah ali ob izrednih dogodkih, v najkrajšem času poteka preko
aplikacije SMS - obveščanje. Obrazec za prijavo najdete na naši spletni strani, www.jeko.si, desno
spodaj, Hitre povezave.

NAČIN OBVEŠČANJA
UPORABNIKOV PITNE VODE
IZ SISTEMOV V
UPRAVLJANJU JEKO, d.o.o.

Uporabnike obveščamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in
51/17). Načini obveščanja uporabnikov pitne vode o kakovosti pitne vode:

*člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)
*1: Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik. V primeru enostanovanjskih objektov zadostuje
samo osebni način obveščanja.
*2: Če se ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode izvaja več kot dva tedna, se lahko dnevno radijsko obveščanje po dveh tednih
nadomesti s tedenskim obveščanjem. Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov
oziroma dovoljenem odstopanju.

VSAJ 1 KRAT LETNO SE OBČANE PREKO PRILOG K POLOŽNICAM ZA KOMUNALNE STORITVE OBVESTI, NA KATERIH
MESTIH SO DOSTOPNE INFORMACIJE V ZVEZI Z ZDRAVSTVENO USTREZNOSTJO PITNE VODE, SANITARNO –
TEHNIČNIM OPISOM VODOVODOV TER MOREBITNIH PREKINITVAH DOBAVE.

NAČINI OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE O MOTENI OSKRBI

