
OBVESTILO: 
 
Problematika vodooskrbe naselij Turje, Marno, Gore, Kopitnik, Unično in Brdce, ki se oskrbujejo s 
pitno vodo iz sistema Jepihovec v obdobju od 29. 8. 2016 do danes 
 
Neurje z dne 29. 8. 2016 je na vodooskrbovalnih objektih Jepihovec povzročilo veliko škode. Kamniti 
material je zasul zbirni jašek nad črpališčem Jepihovec, zasul pa je tudi dostop do samega črpališča 
Jepihovec. Kamniti material in splazela zemlja sta povzročila tudi vidne poškodbe na dveh od petih 
zajetij Jepihovec. 
Po terenskem ogledu skupaj s predstavniki Civilne zaščite in vodstva Občine Hrastnik smo še isti dan 
na območju Turja, Brdc, Uničnega, Gor in Kopitnika, ki se oskrbuje iz zajetij Jepihovec, vzpostavili 
vodooskrbo z omejitvenim ukrepom prekuhavanja pitne vode v prehranske namene zgolj iz 
preventivnih razlogov. Voda je bila brez barve, vonja in okusa, pred distribucijo porabnikom pa tudi 
dezinficirana. Uveden je bil ukrep prekuhavanja, saj je bilo pričakovati zapoznele posledice neurja, o 
kvaliteti vode brez opravljenih labaratorijskih analiz pa nismo mogli presojati.  
Po ureditvi dostopov do vodooskrbovalnih objektov smo odvzeli  vzorce pitne vode na zajetjih in pred 
distribucijo pitne vode uporabnikom. Na osnovi analiz je bilo ugotovljeno, da je voda po dezinfekciji 
zdravstveno ustrezna. Ukrep prekuhavanja pa je ostal še naprej v veljavi, saj smo hoteli pred 
preklicem pridobiti tudi mnenje hidrogeologov o ustreznosti zajetij oz. načinih dokončnih sanacij le - 
teh.  Geološki zavod Slovenije je pričel z delom 7. 9. 2016, njihovo delo pa obsega izdelavo fizikalno 
kemijskih analize, kartiranje erozije in ugotovitev izvora hudourniškega nanosa, meritve in pregled 
zajetij ter izdelavo končnega poročila. 
Obravnavano območje je bilo torej od neurja 29. 8.  do 16. 9. 2016 oskrbovano z zdravstveno 
ustrezno vodo, ukrep prekuhavanja pa je bil v veljavi preventivno zaradi eventuelnih zapoznelih 
učinkov neurja o čemer je direktorica govorila tudi v petek za oddajo Radia Aktual Kum. O vsem 
smo uporabnike obveščali preko sredstev javnega obveščanja, naše spletne strani in oglasne table. 
 
V noči s 16. na 17. 9. 2016 pa je ob obilnem deževju prišlo do skalitve zajetij Jepihovec zaradi obilice 
organskih primesi neznanega izvora in do neprijetnega vonja pitne vode. Tako se je preventivni ukrep 
prekuhavanja, ki je bil tedaj v veljavi, pokazal kot nujen. Vdor organskih snovi v zajetje je nedvomno 
posledica prekomerne razmočenosti zemljin in verjetno tudi minulega neurja. Ukrep prekuhavanja je 
še nadalje v veljavi do preklica. 
Komunalno stanovanjsko podjetje je nemudoma pristopilo k ugotavljanju razlogov in v nadaljevanju k 
odpravi motnosti in neprijetnega vonja pitne vode. 
Izključili smo iz sistema vodne vire pri katerih je bila z organoleptičnimi metodami ugotovljena 
neustreznost. V ponedeljek 19. 9. 2016 smo odvzeli tudi kontrolne vzorce vode za laboratorijske  
analize in sicer na vseh zajetjih in pred prvo porabo.  
Izpraznili in očistili smo akumulacijo zajetja Jepihovec, izprali povezovalni vod Jepihovec – Gaj, 
izpraznili in očistili smo rezervoar in črpališče Gaj, raztežilnika (vključno z vodovodnima povezavama) 
v smeri Marnega in rezervoar Brdce ter pripadajoče vodovodne povezave. Zaradi zagotavljanja 
neprekinjenosti vodo oskrbe smo pitno vodo v sistem dovažali tudi s cisternami. 
Z izpiranjem in čiščenjem vodooskrbovalnih objektov in naprav nadaljujemo tudi danes in bomo tudi 
v naslednjih dneh. V sistem tako doteka voda brez barve, vonja in okusa, zaradi razvejanosti sistema 
in omejenih količin ustrezne pitne vode pa se očiščenosti ne da izvesti čez noč. 
 
Občani oz. uporabniki pitne vode iz sistema Jepihovec morajo pitno vodo v prehranske namene do 
preklica prekuhavati. 
 
Uporabnikom naših storitev se zahvaljujemo za razumevanje, saj so motnje v vodo oskrbi nedvomno 
posledica naravnih sil na katere pa ne more nihče vplivati, se pa trudimo omiliti in odpraviti posledice 
le – teh.  
 


