
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice v
občini Jesenice izvaja gospodarsko javno službo
oskrbe s pitno vodo, kjer upravlja vodovodne sisteme
Peričnik,Završnica,PlavškiRovt,PlaninapodGolico,
Javorniški Rovt, Kočna in Izvir pod Golico.

Da je voda ustrezna, skrbijo trije nadzori, in sicer
notranji, ki ga izvaja podjetje JEKO, d.o.o. na osnovi
HACCP sistema v skladu z določili Pravilnika o pitni
vodi (Ur. l. RS, št. 19/04 in nadaljnji) in izvajanjem
dobre higienske prakse. Zunanji nadzor izvaja
neodvisni državnimonitoring (NLZOH) in zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije.

Namen notranjega nadzora je preverjanje skladnosti
pitne vode z zahtevami Pravilnika in z namenom
varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi
kakršnegakoli onesnaženjapitne vode.V letu 2020 je
bilo v okviru notranjega nadzora na območju občine
Jesenice odvzetih 153 vzorcev pitne vode za
mikrobiološke analize in 11 vzorcev pitne vode za
fizikalno-kemijske analize, od katerih je večina
ustrezala zahtevam.

Na osnovi rezultatov obveščamo, da je
bila pitna vodav letu2020naoskrbovalnih
območjih v občini Jesenice, ki so v
upravljanju podjetja JEKO, d.o.o.,
zdravstveno ustrezna in varna za pitje.
Izjema sta vodovodna sistema Peričnik in
Planina pod Golico, ko je ob močnih
nalivih povišana motnost in izdamo
preventivni ukrep prekuhavanja.

KAKOVOST PITNE VODE V LETU
2020 V OBČINI JESENICE

Tabela1:Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora
na posameznih vodovodnih sistemih v letu 2020

Skupaj Skladne Neskladne Skupaj Skladne Neskladne
Peričnik 59 38 21 2 2 0
Završnica* 35 35 0 1 1 0
Plavški Rovt 16 14 2 1 1 0
Planina pod Golico 14 13 1 4 4 0
Javorniški Rovt 14 13 1 1 1 0
Kočna 12 11 1 1 1 0
Izvir pod Golico 3 3 0 1 1 0
Skupaj 153 127 26 11 11 0

VODOVODNI 
SISTEM

Mikrobiološke analize Kemijske analize

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



V letu 2020 smo izdali dva ukrepa prekuhavanja pitne
vode na vodovodnem sistemu Peričnik in tri ukrepe
prekuhavanja pitne vode na vodovodnem sistemu
Planina podGolico. Ukrepi v izrednih dogodkih so bili
učinkoviti in pravočasni, najkasneje v dveh urah.

Na procesu oskrbe s pitno vodo si bomo še naprej
prizadevali, da bomo uporabnikom dostavljali
zadostno količino vode in ustrezen pritisk,
pravočasno obveščali v primeru omejitev uporabe
pitne vode in zagotavljali zdravstveno ustrezno pitno
vodo, varno za pitje. Za vse posege in morebitna
odstopanja na vodooskrbnih objektih in
vodovarstvenih območjih obveščamo pristojne
organe.

VODOVODNI SISTEM PERIČNIK oskrbuje s pitno
vodo približno 13782 prebivalcev. Pitna voda se od
30.9.2020 dezinficira z natrijevim hipokloritom. V
vseh neskladnih vzorcih odvzetih na zajetju ali
omrežju so bile prisotne koliformne bakterije. Po
uvedbi dezinfekcije so bili vsi vzorci po obdelavi
skladni, zato je obdelava upravičena. Pri končnih
uporabnikih so povprečne vrednosti prostega klora
med 0,02 mg/l in 0,07 mg/l.

VODOVODNI SISTEMZAVRŠNICA oskrbuje s pitno
vodo v občini Jesenice približno 4774 prebivalcev.
Pitna voda se zagotavlja brez predhodne obdelave.
Vsi vzorci v letu 2020 so bili skladni s pravilnikom.

VODOVODNI SISTEM PLAVŠKI ROVT oskrbuje s
pitno vodo približno 76 prebivalcev. Pitna voda se
dezinficira z UV žarki. En neskladen vzorec je bil
odvzet na zajetju pred obdelavo, zaradi prisotnosti
koliformnih bakterij v nizkem številu. Izveden ni bil
noben ukrep, saj so bili vsi vzorci odvzeti po obdelavi
skladni.Enneskladenvzorec jebil odvzetnaomrežju,
prisotne so bile koliformne bakterije v nizkem številu.
Vzrok je bil v hišnem vodovodnem omrežju.

VODOVODNI SISTEM PLANINA POD GOLICO
oskrbuje s pitno vodo približno 376 prebivalcev. Pitna
voda se dezinficira z natrijevim hipokloritom. En
neskladen vzorec je bil odvzet na zajetju pred
obdelavo, kjer so preiskave pokazale prisotnost
različnih bakterij (E. coli, enterokoki in koliformne
bakterije) v nizkem številu. Pri končnih uporabnikih so
povprečne vrednosti prostega klora med 0,02 mg/l in
0,15 mg/l. Zaradi površinskega vpliva na vodni vir je
obdelava vode upravičena.

VODOVODNISISTEMJAVORNIŠKIROVToskrbuje
s pitno vodo približno 258 prebivalcev. Pitna voda se
dezinficira z UV žarki. En odvzet vzorec na zajetju
pred obdelavo je bil neskladen zaradi prisotnosti
bakterije Clostridium perfringers v nizkem številu, vsi
vzorci odvzeti naomrežju sobili skladni sPravilnikom.
Vzrok je lahko v posegu na vodovarstvenem
območju, na kar smo obvestili pristojne organe.

VODOVODNISISTEMKOČNAoskrbuje spitno vodo
približno 257 prebivalcev. Pitna voda se zagotavlja
brez predhodne obdelave. En vzorec odvzet na
omrežju je bil neskladen zaradi prisotnosti bakterije
Escherichia coli in koliformnih bakterij v nizkem
številu. Vzrok je vzorčenje po močnih nalivih in
posegu na vodovarstvenem območju. Po
opravljenem spiranju omrežja je bil vzorec skladen,
glede posega na vodovarstvenem območju smo
obvestili pristojne organe.

VODOVODNISISTEM IZVIRPODGOLICO trenutno
oskrbuje s pitno vodo približno 24 prebivalcev. Pitna
voda se dezinficira z UV žarki. Po obdelavi so vsi
odvzeti vzorci skladni s Pravilnikom, pred obdelavo
so stalno prisotne koliformne bakterije v nizkem
številu.

Vodni vir Peričnik se napaja iz
več manjših izvirov. V letu 2020

smo na tem vodnem viru z
ukrepom izločanja motnega
izvira uspešno preprečili

prekuhavanje pitne vode šest
krat, medtem ko smo izdali

ukrep prekuhavanja le dvakrat.



Uporabnike obveščamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04 in nadaljnji) o načinih obveščanja o kakovosti pitne
vode:

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

* člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04 in nadaljnji)
** Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik. V primeru enostanovanjskih objektov zadostuje samo osebni
način obveščanja.
*** Česeukrepomejitveali prepovediuporabepitnevode izvajavečkotdva tedna, se lahkodnevno radijskoobveščanjepodveh tednihnadomesti 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.

NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE O MOTENI OSKRBI

Uporabnike ponovno obveščamo, da imamo vzpostavljeno aplikacijo – SMS obveščanje. Tako boste ob
morebitnih motnjah ali ob izrednih dogodkih obveščeni v najkrajšem času. Obrazec za prijavo najdete na
naši spletni strani, www.jeko.si, desno spodaj Hitre povezave.

Vzrok za obveščanje Čas obveščanja
1. Spletna stran podjetja (www.jeko.si)
2. SMS poštar
3. Lokalni radio Triglav
4. Elektronsko sporočilo – javni objekti
1. Lokalni radio Triglav
2. Spletna stran podjetja (www.jeko.si)
3. SMS poštar
4. Elektronsko sporočilo – javni objekti

Način obveščanja

Prekinitve ali omejitve oskrbe s 
pitno vodo, ki nastopijo zaradi 
višje sile

Takoj, ko je to mogoče

1 dan pred prekinitvijo oskrbe

Čim prej

Načrtovana vzdrževalna dela

Nepredvidljiva vzdrževalna dela

Člen* Vzrok za obveščanje Čas obveščanja
- Osebno s kratkim obvestilom
- S pisnim obvestilom v nabiralniku oz. na 

oglasni deski uporabnika (ov) hišnega 
vodovodnega omrežja (pri več stanovanjskih 
stavbah) **

- Telefonsko, po E-pošti, faksu
- Lokalni radio Triglav
- Spletna stran podjetja (www.jeko.si)
- SMS poštar
- Elektronsko sporočilo – javni objekti
- Aplikacija: http//.npv.si/

(obveščanje NIJZ, NLZOH, ZIRS)

- Lokalni radio Triglav
- Spletna stran podjetja (www.jeko.si)
- SMS poštar
- Elektronsko sporočilo – javni objekti
- Lokalni radio Triglav
- Spletna stran podjetja (www.jeko.si)
- SMS poštar
- Elektronsko sporočilo – javni objekti
- Priloga k položnicam
- Lokalni glasili (Jeseniške novice, Novice 

izpod Stola)

- Spletna stran podjetja (www.jeko.si)
- Aplikacija: http//.npv.si/

(obveščanje NIJZ, NLZOH, ZIRS)

Način obveščanja

34.

Obveščanje uporabnikov o 
zdravstveni ustreznosti pitne 
vode in njeni skladnosti s 
predpisi (notranji nadzor)

Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v dveh urah (obvešča se 
vsak dan do preklica)***Obveščanje v primeru omejitve 

ali prepovedi uporabe pitne vode21.

Najmanj enkrat letno

Letno poročilo o   zdravstveni 
ustreznosti pitne vode in njeni 
skladnosti s predpisi

Najmanj enkrat letno                   
(najkasneje do 31. Marca)

22.
Obveščanje ob izvajanju 
ukrepov za odpravo vzrokov 
neskladnosti

Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v enem dnevu**

31.

Obveščanje ob odstopanju 
posameznih vrednost 
parametrov od zakonsko 
dovoljenih

Na dan pridobitve dovoljenja, a 
najkasneje v sedmih dneh**

9. Neskladnost hišnega 
vodovodnega omrežja

Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v sedmih dneh

Na začetku in ob preklicu veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v 24 urah od 
začetka oz. preklica ukrepa


