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VSEM UPORABNIKOM  PITNE VODE  

V OBČINI VODICE 

 

 
O B V E S T I L O 

 

 
Spoštovani! 

 
Zaradi nizkih temperatur v zimskih mesecih, ko se temperature spustijo krepko pod ledišče, so 

posledice zaznavne tudi na vodovodnih priključkih, vodomerih in hišnem vodovodnem omrežju, 

če uporabniki ne poskrbijo za ustrezno zaščito in občasen pretok vode.  
Vodomeri so v lasti lastnikov objektov zato morajo lastniki ali uporabniki sami poskrbeti za 

preventivno zaščito vgrajenih vodomerov in vodomernih jaškov. 
 

KAKO ZAŠČITITE VODOMERE IN INSTALACIJE PRED ZMRZALJO? 
 

a) Z ustrezno toplotno zaščito. 

 
Tipski PVC vodomerni jašek mora imeti pravilno nameščen termoizoliran pokrov. Zaradi 

preprečitve dostopa mrzlega zraka mora biti pravilno nameščen tudi sam pokrov vodomernega 
jaška. Ravno tako mora biti jašek pravilno vgrajen (zasut do povoznega pokrova vodomernega 

jaška). 

Tipski betonski jašek mora imeti pravilno tesnjen pokrov, s čimer preprečimo dostop mrzlega 
zraka. Vodomer je potrebno dodatno zaščititi z izolacijskimi materiali. 

 
b) Z občasnim pretokom vode. 

 

Svetujemo vam, posebno uporabnikom, ki nimajo stalnega prebivališča v objektih, v katerih so 
vodovodne inštalacije, da zagotovijo občasno kroženje vode po instalacijah in da preverijo stanje 

vodomera oz., da izvedejo ukrep od točko c. 
 

c) Z zaporo zasunov (ventilov) in izpustom vode iz interne inštalacije. 
 

V primeru, da v zimskih mesecih zaprete dovod vode v objekt, je potrebno vodo obvezno izpustiti 

iz vodovodnih cevi (po možnosti na najnižji točki) in pustiti odprt izpustni ventil oz. armaturo na 
kateri ste izpraznili vodo iz vodovodnih cevi. 

 
Prosimo, da v času nizkih temperatur redno pregledujete vodomerne jaške, vodomere in 

poskrbite, da ne bo prihajalo do nevšečnosti zaradi zmrzali. 

Vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru je potrebno takoj 
prijaviti upravljavcu vodovodnega sistema na telefonsko številko dežurne službe 051/622-282. 

Poškodovani vodomer lahko zamenja le upravljavec vodovodnega sistema. Stroške, ki so 
posledica neodgovornega ravnanja lastnikov, krijejo lastniki sami. Demontaže vgrajenega 

vodomera lastniki ne smejo izvesti samostojno. 
Za dodatne informacije in pomoč smo vam na voljo na tel. št.: 01 833 25 00. 

 

Lepo vas pozdravljamo.                                                                              
                                                                                                               Direktor JP Komunala Vodice, d.o.o.: 

                           Jure Vrhovnik, inž.str. 
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