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Izvajanje oskrbe s pitno vodo  

v času korona Virusa  SARS-CoV-2. COVID-19  

in priporočila uporabnikom internih hišnih inštalacij 
 

Vse uporabnike javnih vodovodnih sistemov v Občini Slovenske Konjice obveščamo, da 

se oskrba s pitno vodo tudi v času  korona virusa SARS-CoV-2 izvaja nemoteno.  

Voda je zdravstveno ustrezna in varna za pitje ter varna tudi za umivanje rok, ki je v 

tem času še posebej priporočljiv ukrep za zajezitev širjenja virusa.  

Uporabnike obveščamo, da se bodo redne menjave vodomerov in letni popisi izvajali z 

zamikom, zato vas naprošamo, da nam stanje vašega vodomera sporočate od 23 do 

27 dne v mesecu preko E-pošte jkp.konjice@siol.net ali na telefonske številke 03 

758 0 400, 03 758 0 406 v delovnem času od 7.00 do 15.00 ure  in brezplačno 

številko 24 ur na dan na 080 87 58.  

V času epidemije COVID-19, se pitna voda v številnih objektih (npr. v šolah, vrtcih, 

gostinskih objektih, frizerskih in kozmetičnih salonih in poslovnih stavbah), ki so zaradi 

sprejetih ukrepov trenutno zaprti, že dalj časa ne uporablja, kar povzroča zastajanje in 

dvig temperature vode v internih hišnih omrežjih. Posledično lahko v internih 

vodovodnih omrežjih prihaja do razmnoževanja mikroorganizmov, ki lahko predstavljajo 

tveganje za zdravje. 

Tako na podlagi priporočil strokovnih služb, ki jih lahko najdete tudi na naslednji 

povezavi https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-vzdrzevanje-hisnega-

vodovodnega-omrezja vsem odgovornim osebam objektov svetujemo, da poskrbijo za 

intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja, ki se opravi tako, da se poveča pretok pitne 

vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v objektu za najmanj 15 minut oz. do 

stabilizacije temperature. Prav tako vam svetujemo, da izpiranje izvajate vsaj na vsakih 

7 dni in da še posebej intenzivnejše izpiranje internih vodovodnih omrežij izvedete na 

dan pred prvo uporabo. 

O morebitnih nadaljnjih ukrepih vas bomo sproti obveščali.    

Delujemo zeleno, odločamo modro in ostanimo zdravi. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje, 

        
Uprava 

       JKP d.o.o. Slovenske Konjice 
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