
Poročilo o kakovosti pitne vode v občini Jesenice za
leto 2022 vsebuje rezultate analiz v okviru
notranjega nadzora na posameznih vodovodnih
sistemih, kjer javno komunalno podjetje JEKO,
d.o.o., izvaja gospodarsko službo oskrbe s pitno
vodo.

Notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode
upravljalec JEKO, d.o.o., izvaja 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) in izvajanjem dobre higienske
prakse. 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.

KAKOVOST PITNE VODE V OBCINI JESENICE V LETU 2022

Vodovodni sistem
(vrsta obedelave)

Mikrobiološke analize Kemijske analize

Skupaj Skladne Neskladne Skupaj Skladne Neskladne

Peričnik
(natrijev hipoklorit) 72 71 1 (zajetje pred obdelavo) 3 3 0

Završnica
(surova voda) 36 36 0 1 1 0

Plavški rovt
(UV dezinfekcija) 13 12 1 (zajetje pred obdelavo) 1 1 0

Planina pod Golico
(natrijev hipoklorit) 14 12 2 (zajetje pred obdelavo) 5 5 0

Javorniški rovt
(UV dezinfekcija) 13 12 1 (hišno vodovodno omrežje) 1 1 0

Kočna
(surova voda) 12 12 0 1 1 0

Izvir pod Golico
(UV dezinfekcija) 13 11 2 (hišno vodovodno omrežje) 1 1 0

Skupaj 173 166 7 13 13 0

Tabela 1: Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora na posameznih vodovodnih sistemih v letu 2022

Vzrok za neskladne vzorce na omrežju je
neprimerno vzdrževanje hišnega vodovodnega
omrežja. Po intenzivnem spiranju so bili
ponovitveni vzorci skladni, tveganja za zdravje ni
bilo.

V letu 2022 smo zaradi povišane motnosti izdali
tri ukrepe prekuhavanja pitne vode na
vodovodnem sistemu Peričnik in štiri na
vodovodnem sistemu Planina pod Golico. Na
vodovodnem sistemu Kočna smo ukrep
prekuhavanja pitne vode izdali enkrat, zaradi

pomanjkanja pitne vode in prevoza pitne vode
s cisterno. Na vodnem viru Završnica smo
ukrep prekuhavanja izdali enkrat, zaradi vdora
živine v območje zajetja.

Zaradi pomanjkanja padavin in posledično
zmanjšanja izdatnosti vodnih virov, smo v letu
2022 izdali tudi ukrep varčevanja pitne vode za vse
vodne vire, v spomladanskih in poletnih mesecih.
Ker vodni viri niso neusahljivi, moramo imeti
odgovoren in varčen odnos do vode.

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

Na osnovi rezultatov, navedenih v nadaljevanju poročila, ugotavljamo, da je
bila pitna voda v letu 2022 na oskrbovalnih območjih, ki so v upravljanju
podjetja JEKO, d.o.o., zdravstveno ustrezna in varna za pitje.



Obrazec najdete na
naši spletni strani

www.jeko.si

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 iz sistemov v upravljanju JEKO, d.o.o.

Načini obveščanja uporabnikov pitne vode o moteni oskrbi

Tabela 2: Načini obveščanja uporabnikov pitne vode o kakovosti pitne vode

Člen Vzrok za obveščanje Čas obveščanja Način obveščanja

9. Neskladnost hišnega vodovodnega omrežja. Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje
v sedmih dneh.

1. Osebno s kratkim obvestilom,
2. s pisnim obvestilom v nabiralniku oz. na oglasni deski uporabnika(ov)

hišnega vodovodnega omrežja (pri več stanovanjskih stavbah),
3. Telefonsko, po E-pošti.

21. Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi
uporabe pitne vode.

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

1.Aplikacija: http//.npv.si/
(obveščanje NIJZ, NLZOH, ZIRS).

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh
urah (obvešča se vsak dan do preklica). 1. Lokalni radio Triglav,

2. spletna stran podjetja (www.jeko.si)
3. SMS poštar,
4. elektronsko sporočilo – javni objekti.

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.

34.

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

Najmanj enkrat letno. 1. Priloga k položnicam,
2. lokalni glasili (Jeseniške novice, Novice izpod Stola).

Letno poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne
vode in njeni skladnosti s predpisi. Najmanj enkrat letno (najkasneje do 31. marca).

1. Spletna stran podjetja (www.jeko.si).

1.Aplikacija: http//.npv.si/
(obveščanje NIJZ, NLZOH, ZIRS).

Člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,
25/09, 74/15 in 51/17)
Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali
neposredno v nabiralnik. V primeru enostanovanjskih objektov
zadostuje samo osebni način obveščanja.

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.

Tabela 3: Načini obveščanja uporabnikov pitne vode o moteni oskrbi

Vzrok za obveščanja Čas obveščanja Način obveščanja

Načrtovana vzdrževalna dela 1 dan pred prekinitvijo oskrbe 1. Spletna stran podjetja (www.jeko.si)
2. SMS poštar
3. Lokalni radio Triglav
4. Elektronsko sporočilo – javni objekti

Nepredvidljiva vzdrževalna dela Čim prej

Prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno
vodo, ki nastopijo zaradi višje sile Takoj, ko je to mogoče

Ste že
naročeni na

SMS sporočila
za obveščanje?


