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1 OSNOVNI PODATKI 

 

1.1 Izvajalec javne službe 

 
Izvajalec javne službe Oskrbe s pitno vodo v Občini Vrhnika je Javno podjetje Komunalno 
podjetje Vrhnika, d.o.o. (v nadaljevanju JP KPV, d.o.o.). Osnovni podatki o izvajalcu so 
prikazani v spodnji tabeli. 
 
Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo 

 

NAZIV: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 

NASLOV: Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika 

ID DDV: SI75879611 

ODGOVORNA OSEBA: mag. Brigita Šen Kreže 

KONTAKTNA OSEBA: Andrej Treven, univ. dipl. inž. grad. 

TELEFONSKA ŠT. 01/750 29 60 

E-POŠTA: info@kpv.si 

ORGANIZACIJSKA 
OBLIKA IZVAJALCA 
JAVNE SLUŽBE 

javno podjetje 

 
 

1.2 Občina izvajanja gospodarske javne službe 

 
Občina Vrhnika, kjer se izvaja gospodarska javne službe oskrbe s pitno vodo se nahaja na 
zahodnem obrobju Ljubljanskega barja, kjer se stikajo trije različni geološki reliefni tipi: 
dinarsko gorstvo (kraški del), predalpsko hribovje (zaplaninskorovtarski del) in Barje 
(najjužnejši del Ljubljanske kotline). Po podatkih statističnega urad Republike Slovenije 
površina Občine Vrhnika znaša 126 km2, obsega 25 naselij, v katerih je skupno približno cca 
16.700 prebivalcev s stalnim in začasnim prebivališčem. 
 
Število prebivalcev s stalnim in začasnim prebivališčem, ki so oskrbujejo s pitno vodo znaša 
cca 14.400 prebivalcev. Podani so podatki na nivoju občine, saj se podatki mesečno glede 
na posamezno naselje, zaradi novih rojstev, spremembe bivališča, smrti nenehno 
spreminjajo. 
 

1.3 Predpisi in pravni akti, ki urejajo izvajanje javne službe  

 
Z državnega nivoja Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 88/2012), v nadaljevanju 
uredba, določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo in nekatere pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot 
javna služba, ter za lastno oskrbo s pitno vodo.  
 
Veljavni predpisi in pravni akti, ki urejajo izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo na 
nivoju občine so predstavljeni v spodnji tabeli. 
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Tabela 2: Občinski predpisi 

 
OBČINA VRHNIKA MID OBČINE 11027652 

PREDPIS O DOLOČITVI IZVAJALCA 
JAVNE SLUŽBE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

ODLOK O USTANOVITVI IN 
ORGANIZIRANJU JAVNEGA 
PODJETJA KOMUNALNO 
PODJETJE VRHNIKA, D. O. O. 

6.12.2013 Uradni list RS, št. 100/2013 

PREDPIS O NAČINU IZVAJANJA 
JAVNE SLUŽBE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

ODLOK O OSRKBI S PTINO VODO 
8.7.2010 (SPREJEL OBČINSK 
SVET – URADNO PREČIŠČENO 
BESEDILO) 

NAŠ ČASOPIS ŠT. 374/2010 

DRUGI PREDPISI, KI DOLOČAJO 
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
OSKRBE S PITNO VODO 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

Pravilnik o tehnični izvedbi in 
uporabi vodovodnih objektov in 
naprav centralnega vodovoda v 
Občini Vrhnika, Občini 
Borovnica, Občina Log - 
Dragomer 

APRIL 2012 

Interni pravilnik, dostopen na 
spletni strani: 
http://www.kpv.si/a_zakonodaj
a/datoteke/pravilnik_vodovod_z
adnji.PDF  

 
V pripravi je nov Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika, kateri naj bi stopil v veljavo 
v prvi polovici leta 2014. 
 

1.4 Območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba 

 
Območja javnega vodovoda (7. člen uredbe), kjer se izvaja javna služba so lokacijsko 
opredeljena območja s topološko pravilnimi poligoni, ki jih določajo točke z ravninskimi 
koordinatami v državnem koordinatnem sistemu in so prikazana na temeljni topografski 
karti ločeno za: 

1. območja, kjer se izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo, 
2. območja javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajanje javne službe, 
3. območje javnega vodovoda, kjer se javna služba izvaja, čeprav ne gre za območje 

javnega vodovoda, 
4. območje javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajanje javne službe, čeprav ne 

gre za območja javnega vodovoda iz 2. točke tega odstavka. 
 
Na karti, ki je na naslednji strani je prikazano območje javnega vodovoda v Občini Vrhnika, 
kjer se izvaja gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kpv.si/a_zakonodaja/datoteke/pravilnik_vodovod_zadnji.PDF
http://www.kpv.si/a_zakonodaja/datoteke/pravilnik_vodovod_zadnji.PDF
http://www.kpv.si/a_zakonodaja/datoteke/pravilnik_vodovod_zadnji.PDF
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Karta območij javnega vodovoda v Občini Vrhnika. 
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2 INFRASTRUKTURA IN OSNOVNA SREDSTVA NAMENJENA 
OPRAVLJANJU JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO 

 

2.1 Javni vodovod  

 
Na območju Občine Vrhnika se nahajajo štirje ločeni vodovodni sistemi (kot določa 
definicija vodovodnega sistema, citirano: »Vodovodni sistem je sistem elementov 
vodovoda (cevi, črpališč, vodohranov, čistilnih naprav, individualnih priključkov, 
hidrantov, ipd) s katerim upravlja en upravljavec in pretežni del rednega obratovanja 
deluje kot samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodnih sistemov«). 
Upravljavec vseh štirih vodovodnih sistemov je JP KPV, d.o.o., Pot na Tojnice 40, Vrhnika. 
 
Prvi vodovodni sistem je Borovnica – Vrhnika – Log - Dragomer, ki ima ID 1382, drugi 
vodovodni sistem je Pokojišče z ID - jem 1493, tretji vodovodni sistem je Zaplana, ki ima 
številko ID - ja 1494, ter četrti vodovodni sistem Ligojna z ID – jem 1664, kateri je v 
upravljanju JP KPV, d.o.o. od avgusta leta 2011. 
 
Dolžina vodovodnega omrežja v Občini Vrhnika znaša 130.300 m (podatki o dolžinah 
vodovodnega omrežja so iz katastra gospodarske javne infrastrukture, JP KPV, d.o.o., 
oktober 2013). V dolžino omrežja je zajeto primarno (33.300 m) in sekundarno (97.000 m) 
omrežje javnega vodovoda. 
 
Omrežje je zgrajeno iz cevi različnih materialov: polietilenskih, litoželeznih, PVC cevi, 
ponekod se pojavljajo še cevi iz azbestnega oziroma salonitnega materiala. 
 
Dolžina omrežja po vodovodnih sistemih je prikazana v tabeli 3. 
 
Tabela 3: Dolžina vodovoda v Občini Vrhnika po vodovodnih sistemih 

 

ID vodovodnega sistema dolžina [m] 

1382 95.600 

1493 3.700 

1494 25.000 

1664 6.000 

 

 

2.1.1 OBJEKTI IN OPREMA JAVNEGA VODOVODA 
 
V tabeli 4 je prikazan celoten vodovodni sistem Borovnica – Vrhnika – Log – Dragomer, 
medtem ko so v nadaljevanju predstavljeni objekti in napravi posameznih vodovodnih 
sistemov, ki se nahajajo znotraj Občine Vrhnika 
 
Tabela 4: VODOVODNI SISTEM BOROVNICA – VRHNIKA – LOG - DRAGOMER (ID VS 1382) 

 

JAVNI VODOVOD – št. ID št 1382 ŠTEVILO KOMENTAR 

DOLŽINA CEVI nad DN 80 [m] 149.100  
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VODOHRAN   9  

ČRPALIŠČE  
2 + (1)* - REZERVNO 
ZAJETJE 

ČRPALIŠČE BEVKE OD LETA 
2007 NI V OBRATOVANJU, 
PO POTREBI SE V OMREŽJE 
DOVAJA VODA Z 
REZERVNEGA ZAJETJA 
STAJE 

NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE  / 

NA VODOVODNEM SISTEMU 
BOROVNICA – VRHNIKA – 
LOG - DRAGOMER NI 
NAPRAVE ZA OBDELAVO 
VODE 

OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO 
ZAŠČITO VODONOSNIKA  

/ NI  

DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - 
NAVESTI  

4 prečrpališča, 5 
prečrpališč z 
vodohranom, 5 
hidrofornih postaj, 3 
vodnjaki, 1 zajetje, 
1 avtomatski ventil, 
5 merilnih mest z 
meritvijo pretoka in 
tlaka 

 

KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA 
[m3/leto] 

2.047.600 
PODATEK IZ DELNEGA 
VODNEGA DOVOLJENJA  

VODOVOD VPISAN V KATASTER 
JAVNE INFRASTRUKTURE 

VPISAN JE DEL 
OMREŽJA OBČINE 
VRHNIKA 

ZA PODROČJE OBČINE 
BOROVNICA, LOG – 
DRAGOMER, DEL OBČINE 
VRHNIKA JE VZROK 
NEVPISANOSTI NAVEDEN V 
ODSTAVKU KOMENTAR  

 
Tabela 5: Vodovodni sistem Pokojišče (ID VS 1493) 

 

JAVNI VODOVOD – št. ID 1493 DOLŽINA/ŠTEVILO KOMENTAR 

DOLŽINA CEVI nad DN 80 [m] 3.700  

VODOHRAN   2  

ČRPALIŠČE  1  

NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE  /  

OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO 
ZAŠČITO VODONOSNIKA  

/  

DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - 
NAVESTI  

1 prečrpališče z 
vodohranom 

 

KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA 
[m3/leto] 

10.000 
PODATEK IZ DELNEGA 
VODNEGA DOVOLJENJA 

VODOVOD VPISAN V KATASTER 
JAVNE INFRASTRUKTURE 

DEL OMREŽJA – DATUM 
VPISA 

NE – VZROK 
VZROK JE NAVEDEN V 
NADALJEVANJU BESEDILA 

 
Tabela 6: Vodovodni sistem Zaplana (ID VS 1494) 

 

JAVNI VODOVOD – št. ID 1494 ŠTEVILO KOMENTAR 

DOLŽINA CEVI nad DN 80 [m] 25.000  
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VODOHRAN   2  

ČRPALIŠČE  1  

NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE  UV NAPRAVA 
BELEŽIJO SE URE 
DELOVANJE UV NAPRAVE 

OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO 
ZAŠČITO VODONOSNIKA  

/  

DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - 
NAVESTI  

1 PREČRPALIŠČE, 2 
PREČRPALIŠČI Z VODNO 
CELICO 

 

KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA 
[m3] 

46.576 
PODATEK IZ DELNEGA 
VODNEGA DOVOLJENJA 

VODOVOD VPISAN V KATASTER 
JAVNE INFRASTRUKTURE 

DEL OMREŽJA – DATUM 
VPISA 

NE – VZROK 
VZROK JE NAVEDEN V 
NADALJEVANJU BESEDILA 

 
Tabela 7: Vodovodni sistem Ligojna (ID VS 1664) 

 

JAVNI VODOVOD – št. ID 1664 ŠTEVILO KOMENTAR 

DOLŽINA CEVI nad DN 80 [m] 6.000  

VODOHRAN   2  

ČRPALIŠČE  1  

NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE  
AVTOMATSKA KLORIRNA  
NAPRAVA 

 

OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO 
ZAŠČITO VODONOSNIKA  

/  

DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - 
NAVESTI  

/  

KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA 
[m3/leto] 

54.600 
PODATEK IZ DELNEGA 
VODNEGA DOVOLJENJA 

VODOVOD VPISAN V KATASTER 
JAVNE INFRASTRUKTURE 

DEL OMREŽJA – DATUM 
VPISA 

NE – VZROK 
VZROK JE NAVEDEN V 
NADALJEVANJU BESEDILA 

 
Vodovodno omrežje vseh štirih vodovodnih sistemov je vpisano v kataster gospodarske 
javne infrastrukture. Letno se posredujejo vse spremembe/dopolnitve, ki se izvedejo na 
vodovodnem omrežju. 
 
V nadaljevanju so predstavljeni tehnični podatki objektov znotraj posameznih vodovodnih 
sistemov. 
 
Delovanje vodovodnih sistemov je zasnovano tako, da se v času nizke tarife električne 
energije ter manjše porabe (ponoči) načrpa maskimalno možno količino vode v vodohrane. 
Čez dan, v času večje porabe pitne vode, v sistem priteka pitna voda iz črpališč in 
vodohranov. Vodohrani opravljajo funkcijo izravnavanja porabe vode, ki nastane zaradi 
neenakomerne porabe podnevi. Višje ležečim uporabnikom se pitna voda zagotavlja preko 
vmesnih prečrpališč, prečrpališč z vodohranom in vodohranov. 
 

2.1.1.1 Črpališča 
 
V Občini Vrhnika se nahajajo štiri črpališča. Črpališče je objekt na vodnem zajetju, katero 
je namenjeno zajemu pitne vode in distribuciji vode v vodovodno omrežje. 
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Črpališče Gačnik ter vrtina na Zaplani (s kapaciteto 0,5 l/s) oskrbujeta s pitno vodo 
območje spodnje in zgornje Zaplane, ki obsega zaselke: Mizni dol, Prezid, Jerinov grič, 
Marinčev grič, Strmica, Zaplana, Jamnik. Vrtina na Zaplani je začela obratovati v začetku 
leta 2008 (vir: JP KPV, d.o.o.). Voda se črpa iz vrtine globine 264 m. Nivo podtalnice je na 
globini 227 m, pri enakomernem črpanju 0,8 l/s. V vrtini na globini 266 m je vgrajena 
potopna črpalka moči 4 kW. 
 
Črpališče Lipelca se je prevzelo v upravljanje meseca avgusta 2011. Pitna voda se črpa iz 
vrtine globine 60 m, potopna črpalka je vgrajena na globini 30 m. Maksimalna dovoljena 
količina črpanja je 2,8 l/s (določeno v vodnem dovoljenju št. 35527-435/2004 z dne 
14.2.2008). 
 
Črpališče Pokojišče se nahaja na pokojiški planoti. Voda se črpa iz vrtine globine 304 m. 
Nivo podtalnice je na globini 182 m, pri enakomernem črpanju 0,4 l/s. V vrtini na globini 
211 m je vgrajena potopna črpalka moči 4 kW.  
 
Ob vznožju osamelca na Ljubljanskem barju v vasi Bevke, se nahaja črpališče Bevke, ki že 
od leta 2007 ne obratuje. 
 
V letu 2013 je Občina Vrhnika pristopila skupaj z Občino Log – Dragomer k izdelavi nove 
vrtine Bevke. Nova predvidena vrtina se nahaja v neposredni bližini črpališča Bevke. S 
pitno vodo se bodo oskrbovali prebivalci občin Vrhnika in Log – Dragomer. Plani občin 
investitork so, da se vrtina vključi v omrežje konec leta 2014. 
 
V tabeli so zapisani tehnični podatki črpališč, ki se nahajajo v Občini Vrhnika. 
 
Tabela 8: Tehnični podatki črpališč 

 

ZAP. ŠT. 
ČRPALIŠČE - 

IME 

ID 
VODOVODNEGA 

SISTEMA 

ŠT. 
INSTALIRANIH 

ČRPALK 

SKUPNA MOČ 
INSTALIRANIH 
ČRPALK [kW] 

1 BEVKE 1382 4 26 

2 
PADEŽ – 

BOROVNICA 
(POKOJIŠČE) 

1493 1 4 

3 GAČNIK 1494 2 11 

4 
VRTINA 

ZAPLANA 
1494 1 7,5 

5 LIGOJNA 1664 / / 

 

2.1.1.2 Prečrpališča, prečrpališča z vodohranom, vodohrani 
 
Prečrpališča, prečrpališča z vodohranomom in vodohrani so objetki na vodovodnem 
sistemu, ki služijo nemoteni oskrbi s pitno vodo. 
 
Tabela 9: Tehnični podatki prečrpališč 

 

ZAP. ŠT. 
PREČRPALIŠČE - 
IME 

ID 
VODOVODNEGA 

SISTEMA 

ŠT. 
INSTALIRANIH 

ČRPALK 

SKUPNA MOČ 
INSTALIRANIH 
ČRPALK [kW] 

1 RASKOVEC 1382 2 11 

2 KLORINATORSKA 1382 1 5,5 
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POSTAJA – 
BETAJNOVA 

(ZA STANOM) 

3 
TRČKOV GRIČ 
(PODČELO) 

1382 2 11 

4 GRILCOV GRIČ 1382 2 30 

5 
PREZID 

(PR'JAZBAR) 
1494 2 15 

6 
KONJSKI 
KLANEC 

1382 2 11 

 
Tabela 10: Tehnični podatki hidrofornih postaj 

 

ZAP. ŠT. 
HIDROFORNA 

POSTAJA - IME 

ID 
VODOVODNEGA 

SISTEMA 

ŠT. 
INSTALIRANIH 

ČRPALK 

SKUPNA MOČ 
INSTALIRANIH 
ČRPALK [kW] 

1 DRENOV GRIČ 1382 2 6,2 

2 STARA VRHNIKA 1382 2 3,8 

 
Tabela 11: Tehnični podatki prečrpališč z vodohranom 

 

ZAP. ŠT. 

PREČRPALIŠČE 
Z 

VODOHRANOM 
- IME 

ID 
VODOVODNEGA 

SISTEMA 

ŠT. 
INSTALIRANIH 

ČRPALK 

SKUPNA MOČ 
INSTALIRANIH 
ČRPALK [KW] 

1 

PODLIPA-
TRČKOV GRIČ 

(TRČKOV GRIČ 
1) 

1382 2 11 

3 

ZAVRH PRI 
BOROVNICI 
(ZAVRH 1 - 

»KONDARDI«) 

1493 3 15,1 

4 STRMICA 1 1494 2 11 

5 ZAPLANA 1 1494 2 8,2 

 
Tabela 12: Tehnični podatki vodohranov 

 

ZAP. ŠT. 
VODOHRAN - 

IME 

ID 
VODOVODNE
GA SISTEMA 

NADMORSKA 
VIŠINA 

PROSTORNINA 
[m3] 

1 VERD 1382 351 750 

2 BEVKE 1382 345 200 

3 GRILCEV GRIČ 1382 390 300 

4 SVETA TROJICA 1382 335 90 

5 STORŽEV GRIČ 1382 420 40 

6 TRČKOV GRIČ 1 1382 408 40 

7 TRČKOV GRIČ 2 1382 510 40 

8 STRMICA 1 1494 489 40 

9 STRMICA 2 1494 585 150 
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10 ZAPLANA 1 1494 685 150 

11 ZAPLANA 2 1494 734 50 

12 POKOJIŠČE 1493 735 40 

13 PADEŽ 1493 745 20 

14 ZAVRH 1493 790 20 

15 LIGOJNA 1 1664   

16 LIGOJNA 2 1664   

 

2.1.2 KOLIČINE IZ VODOVODNEGA SISTEMA ODVZETE VODE 
 
V tabeli 13 so prikazane količine odvzete vode, ki jo odvzemajo uporabniki storitev javne 
službe (m3/leto) v Občini Vrhnika ločeno po vodovodnih sistemih.  
 
Tabela 13: Količine prodane vode v Občini Vrhnika po vodovodnih sistemih 

 

ID VS 

KOLIČINA VODE, KI JO 
ODVZEMAJO UPORABNIKI 

STORITEV JAVNE SLUŽBE
* 

[m3/leto] 

KOLIČINA VODE, KI JO 
ODVZEMAJO ODJEMALCI, KI 
NISO UPORABNIKI STORITEV 
JAVNE SLUŽBE [m3/leto] 

ODLOČBA MOP ŠT. 
- VPIŠI ŠT. 
ODLOČBE 

1382 1.089.477 / / 

1493 4.125 / / 

1494 29.661 / / 

1664 26.059 / / 

SKUPAJ 1.149.666 / / 

(vir: JP KPV d. o. o. podatki o količini prodana vode uporabnikom storitve oskrbe s pitno vodo za leto 2012, 
OPOMBE: 
* Definicija javnE službE je določena v 3. členu Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS št, 88/2013)) 

 

Glede na trend porabe pitne vode in naraščanje števila prebivalcev je pričakovati, da se bo 
količina porabljene pitne vode rahlo zmanjšala. Vzrok za znižanje porabe je v: 

- manjša poraba pitne vode s strani podjetij; 
- večja ozaveščenost prebivalcev; 
- uporaba tehnološke vode namesto pitne vode za potrebe industrije. 
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2.2 Hidrantno omrežje 

 
Hidranti kot del vodovodnega omrežja predstavljajo objekte, ki v naselju zagotavljajo 
požarno varnost in obenem služijo za čiščenje cevovodov (kot npr. v primeru okvar, ko je 
po opravljenem posegu potrebno izpirati cevovode, ipd …).  
 
Na območju Občine Vrhnika je trenutno 638 hidrantov (število hidrantov na dan 23. 10. 
2013, JP KPV, d.o.o.). Število hidrantov se letno spreminja predvsem z nameščanjem novih 
hidrantov, medtem ko se ob odstranitvi starega in dotrajanega hidranta namesti nov 
hidrant. 
 
Pod vzdrževanje hidrantnega omrežja sodi menjava in popravila dotrajanih, okvarjenih 
hidrantov ter čiščenje. Čiščenje ter pregled hidrantov se izvede enkrat letno, v skladu z 
izdelanim planom pregleda hidrantnega omrežja, ki je usklajen z gasilskimi društvi z 
območja Občine Vrhnika. 
 
Vsakoletni pregled in čiščenje opravijo zadolženi delavec upravljavca in člani gasilskih 
društev po posameznih področjih in naseljih na sledeči način: 

- vizualni pregled hidrantov (zabeležka morebitnih poškodb,….), 
- preizkus funkcionalnosti hidranta, 
- meritev statičnega tlaka (meritve in ugotovitve se vpišejo v uradne evidence), 
- izvedba čiščenja z iztokom vode - izpiranje. Voda se iz hidranta spušča toliko časa, 

dokler izvajalci čiščenja ugotovijo bistrost iztekajoče se vode. 
 
V tabeli 14 je prikazano število hidrantov po posameznih vodovodnih sistemih znotraj 
Občine Vrhnika. 
 
Tabela 14: Število hidrantov po vodovodnih sistemih v Občini Vrhnika 

 

ID 
VODOVODNEGA 

SISTEMA 

ŠTEVILO 
HIDRANTOV 

NA 
OMREŽJU 

ALI SISTEM 
ZAGOTAVLJA 

DOVOLJ 
POŽARNE 

VODE 
[DA/NE] 

ŠTEVILO 
PRESKUSOV 
DELOVANJA 
HIDRANTOV 

[št./na 
leto] 

KARTA 
HIDRANTNEGA 

OMREŽJA 
PRILOGA 
[DA/NE] 

1382 542 delno 1 DA 

1493 10 DA 1 DA 

1494 73 DA 1 DA 

1664 13 delno  NE 

(vir: JP KPV d.o.o., kataster gospodarske javne infrastrukture, dne 23.10.2013) 
 
V obdobju od leta 2014 do vključno leta 2017 se bodo izvajale aktivnosti pregleda 
hidrantnega omrežja po ustaljeni praksi iz preteklih let. Poleg tega se bodo ob 
ugotovljenih nepravilnostih na hidrantnem omrežju izvajala vzdrževalna dela hidrantnega 
omrežja (zamenjava dotrajanih, nedelujočih, poškodovanih hidrantov,…). 
 
Poleg omenjenega, se bo izvajalo vodenje katastra hidrantnega omrežja (vpisovanje 
sprememb) in opremljanje novih hidrantov z ustreznimi oznakami.
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2.3 Osnovna sredstva namenjena za opravljanje javne službe oskrbe s pitno 
vodo 

 
Za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo imamo namenjena naslednja 
osnovna sredstva: 

- dve vozili Panda, eno vozilo Fiat Doblo, štiri vozila Fiat Doblo, eno vozilo Renault 
Traffic, tovorno vozilo Iveco, 

- rovokopač Terex, 
- večje število potopnih črpalk,  
- prenosni agregat 32 kW, prenosni agregat 5 kW, 
- vibracijska plošča,  
- motorna kosilnica, 
- motorna kosa, 
- motorna žaga,  
- prometni znaki, 
- lestve, 
- razno drobno ročno orodje, 
- računalniška oprema s programsko opremo SCADA. 

 
V obdobju 2014 do 2017 se načrtuje nakup naslednjih osnovnih sredstev: 
- dve vozili, 
- naprava za varjenje cevi, 
- traktor s prikolico, 
- bager 5t 
- licenca SCADA s programom in pripadajočimi napravi, 
- delovna postaja, 
- kosilnica na nitko, 
- motorna žaga, 
- dva čitalca za odčitavanje števcev, 
- tablični računalnik, 
- rezalnik asfalta, 
- naprava za doziranje klora, 
- vibracijska plošča. 
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2.4 Zajetja za pitno vodo in rezervna zajetja 

 

2.4.1 ZAJETJA ZA PITNO VODO 
 
Vodni viri pitne vode so Borovniški vršaj, Bevke, Pokojišče, Gačnik, Zaplana in Lipelca. Pri 
vseh virih pitne vode gre za vodnjak z izjemo Gačnika, kjer je tip zajetja izvir. Največja 
količina vode se načrpa na Borovniškem vršaju, kjer so delujoče tri vrtine VB 3, VB 5 ter VB 
6. 
 
Vodni vir Gačnik, ni v registru vodnih virov zaradi česar v tabeli 15 nima določenega ID - ja. 
 
Vodno pravico za posamezni vodni vir izda Agencija Republike Slovenije za okolje, na 
podlagi popolno izdelane vloge za izdajo vodnega dovoljenja. V letu 2009 so bile 
pridobljene vodne pravice za vse vodne vire, ki so v upravljanju javne službe. Kdaj je bila 
pridobljena katera izmed njih je razvidno iz spodnje tabele (tabela 15). 
 
Podatki o količini načrpane vode iz vrtin VB3, VB5 ter VB6 se vodijo kot skupna količina 
načrpane vode na Borovniškem vršaju. 
 
Tabela 15: Seznam vodnih virov s količinami načrpane vode za Občino Vrhnika 

 

VIR PITNE VODE 
- IME 

ID 
VODNEGA 

VIRA * 

X 
VODNEGA 

VIRA 

Y 
VODNEGA 

VIRA 

ID 
VODOVODNEGA 

SISTEMA 

KOLIČINA 
ODVZETE VODE 

V LETU 
2012[m3/leto] 

VB3–BOROVNIŠKI 
VRŠAJ 

4178 88588 450340 1382 

1.111.099 
VB5–BOROVNIŠKI 
VRŠAJ 

4176 88682 450369 1382 

VB6-BOROVNIŠKI 
VRŠAJ 

4177 88632 450384 1382 

BEVKE 4901 92500 450660 1382 0 

POKOJIŠČE 4972 82003 451384 1493 5.297 

GAČNIK  90890 442650 1494 17.046 

ZAPLANA  4973 91635 441310 1494 17.892 

STAJE 
**

 4896 91520 443031 1494 0 

LIPALCA 4970 95311 445565 1664 36.323 

(OPOMBE: 

*podatki za ime in ID vodnega vira si povzeti iz datotek: vodni_viri.xls in vodni_viri.shp, ki so dostopne na 

www.ijsvo.si/vodovod , 
**Staje je rezervni vodnih vir, zato se iz njega trenutno ne črpa.) 

 

2.4.2 REZERVNA ZAJETJA 
 

2.4.2.1 Zakonodaja na področju zagotavljanja rezervnih vodnih virov 
 
Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 88/2013) v nadaljevanju uredba rezervno 
zajetje definira v 17. točki 2. člena: »rezervno zajetje za pitno je objekt, ki je kot aktivna 

http://www.ijsvo.si/vodovod
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rezerva namenjen neposrednemu odvzemu vode iz vodnega telesa za oskrbo javnega 
vodovoda s pitno vodo«.  
 
V 3. točki 16. člena je zapisano, da mora vsak javni vodovod imeti zagotovljena rezervna 
zajetja za pitno vodo, iz katerih se lahko v nujnih primerih zagotavlja oskrba s pitno vodo 
na območju javnega vodovoda, vsaj v nujnem obsegu porabe pitne vode, pri čemer se za 
nujni obseg porabe pitne vode šteje zagotavljanja pitne vode za pitje in osnovno higieno 
prebivalstva ter nujne dejavnosti za delo in življenje na območju javnega vodovoda.  
 
V nadaljevanju 16. člena je opredeljeno, da je rezervno zajetje za pitno vodo drugo 
neodvisno zajetje za pitno vodo, ki napaja isti javni vodovod, lahko šteje tudi drug 
neodvisen javni vodovod, če je izveden ustrezen priključek nanj in je v programu oskrbe s 
pitno vodo opredeljen režim obratovanja obeh javnih vodovodov v primeru njegove 
uporabe.  
 
V sedmi točki 16. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo je zapisano, da se v primeru javnih 
vodovodov, ki oskrbujejo s pitno vodo manj kot 300 prebivalcev s stalnim prebivališčem, 
lahko nadomesti rezervni vodni vir z dovažanjem pitne vode, pri čemer se mora za vsakega 
prebivalca zagotoviti najmanj nujni obseg porabe pitne vode. 
 
Nujni obseg porabe pitne vode v uredbi ni nikjer količinsko opredeljen. Za pomoč in 
osnovo se vzame Mnenje o potrebnih količinah pitne vode v primeru omejitve ali prekinitve 
dobave pitne vode izdano dne 10.01.2007 s strani Inštituta za varovanje zdravja Republike 
Slovenije. Minimalna količina pitne vode, ki je potrebna za pitje, pripravo hrane in osnovno 
osebno higieno (umivanje rok, pranje živil) znaša 20 l pitne vode. V kolikor se poleg vključi 
še voda za osnovno pranje perila in kopanje – umivanje znaša količina več kot 50 l/dan. 
 
Zagotavljanje pitne vode iz rezervnega zajetja v nujnem obsegu porabe mora upravljavec 
javnega vodovoda zagotoviti v primeru, da prekinitev dobave pitne vode traja več kot 24 
ur. 
 

2.4.2.2 Rezervna zajetja v Občini Vrhnika 
 
Rezervna zajetja, ki bodo oskrbovala prebivalce Občine Vrhnika so v vzpostavljanju. Več o 
rezervnih zajetjih je napisano v poglavju Ukrepi za zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno 
vodo. 
 
Poleg aktivnosti v navedenem poglavju je Občina Vrhnika pristopila k pridobitvi projekta za 
povezavo sistema Ligojna in sistema Vrhnika – Borovnica – Log - Dragomer in sicer na 
relaciji Podčelo – vodohran Ligojna. Za rešitev sistema Zaplana se je pristopilo k preveritvi 
možnosti povezave s sistemom Vrhnika – Borovnica – Log - Dragomer na lokaciji Za stanom. 
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2.5 Vodne pravice za zajetja pitne vode 

 
35. točka 7. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02–ZGO-1, 2/04–ZZdrI-A, 
41/04–ZVO-1, 57/08 in 57/12; v nadaljevanju: ZV-1) vodno pravico definira, citirano: 
»Vodna pravica je pravica do posebne rabe vodnega ali morskega javnega dobra ali 
naplavin«. V 119. členu ZV-1-ja napisan način pridobitve vodne pravice (predstavljeno v 
nadaljevanju). 
 
Vodno pravico je mogoče dobiti na podlagi vodnega dovoljenja (za rabo, določeno v 125. 
Členu ZV-1-ja). S strani pristojnega ministrstva še ni bila predpisana in izdana metodologija 
odločanja o plačilu za vodno pravico in Qes, zaradi česar Agencija Republike Slovenije za 
okolje še vedno izdaja delna vodna dovoljenja. 
 
V spodnji tabeli je seznam dodeljenih delnih vodnih dovoljenj za posamezno zajetje pitne 
vode iz katerega se oskrbujejo prebivalci Občine Vrhnika. 
 
Tabela 16: Seznam delnih vodnih dovoljenje po posameznih zajetjih pitne vode 

 

VIR PITNE 
VODE - IME 

ID VODNEGA 

VIRA * 

X 
VODNEGA 
VIRA 

Y 
VODNEGA 
VIRA 

ID VS ŠTEVILKA ODLOČBE  

VB3–
BOROVNIŠKI 
VRŠAJ 

4178 88588 450340 1382 
Delno vodno dovoljenje  
35527-32/2009 z dne 
5.6.2009 

VB5–
BOROVNIŠKI 
VRŠAJ 

4176 88682 450369 1382 
Delno vodno dovoljenje  
35527-32/2009 z dne 
5.6.2009 

VB6-
BOROVNIŠKI 
VRŠAJ 

4177 88632 450384 1382 
Delno vodno dovoljenje  
35527-32/2009 z dne 
5.6.2009 

BEVKE 4901 92500 450660 1382 
Delno vodno dovoljenje  
35527-33/2009 z dne 
5.6.2009 

POKOJIŠČE 4972 82003 451384 1493 
Delno vodno dovoljenje  
35527-31/2009 z dne 
3.6.2009 

GAČNIK  90890 442650 1494 
Delno vodno dovoljenje  
35527-29/2009 z dne 
27.5.2009 

ZAPLANA  4973 91635 441310 1494 
Delno vodno dovoljenje  
35504-96/2003 z dne 17.7. 
2003 

STAJE 
**

 4896 91520 443031 1494 
Delno vodno dovoljenje  
35527-30/2009 z dne 2.6. 
2009 

LIPALCA 4970 95311 445565 1664 
Delno vodno dovoljenje 
35527 - 435/2004 z dne 
14.2.2008 

(OPOMBE: 

*podatki za ime in ID vodnega vira si povzeti iz datotek: vodni_viri.xls in vodni_viri.shp, ki so dostopne na 

www.ijsvo.si/vodovod , 
**Staje je rezervni vodnih vir, zato se iz njega trenutno ne črpa.) 

 
 
 
 

http://www.ijsvo.si/vodovod
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2.6 Vodovarstvena območja, označevanje, ukrepi 

 
Sprejeti Zakon o vodah (Ur. list RS, št. 67/2002, 57/5008) določa, da je država pristojna za 
določevanje vodovarstvenih območij, katero določi z uredbo.  
 
Na podlagi tega uradnega akta je bila dne 14.12.2007 v Uradnem listu RS, št. 115/2007 
(9/2008 popr., 65/2013, 93/2013) izdana Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (v nadaljevanju Uredba o 
vodovarstvenih območjih). Z omenjeno uredbo so določena vodovarstvena območja za 
varovanje vodnih virov, ki se uporabljajo za oskrbo s pitno vodo prebivalcev na območju 
občin Brezovica, Borovnica, Bloke, Cerknica, Ig, Log - Dragomer, Mestna občina Ljubljana, 
Škofljica, Velike Lašče in Vrhnika. V njej so določeni vodovarstveni režimi in roki v katerih 
morajo lastniki vodnih virov prilagoditi svoje delovanje. 
 
S sprejeto uredbo so določena vodovarstvena območja za vse vodne vire, iz katerih se s 
pitno vodo oskrbujejo prebivalci Občine Vrhnika.  
 
V uredbi so na novo urejene oznake vodovarstvenih območij (območje zajetja – 0, najožje 
območje – VVO I, ožje območje – VVO II ter širše območje – VVO III). 
 
Na podlagi Uredbe o vodovarstvenih območjih se je v skladu z izdelano dokumentacijo o 
vzpostavitvi vodovarstvenih območij postavile tabele, ki označujejo posamezna 
vodovarstvena območja. Z izdano uredbo so določeni ukrepi, prepovedi in omejitve za rabo 
vode, za gradnjo, prepovedi v zvezi z ravnanjem z zemljišči in gozdom ter drugi pogoji in 
omejitve, ki se vsebinsko nanašajo na predhodno našteta področja. 
 
V tabeli na naslednji strani so napisani pripadajoči predpisi, ki urejajo varovanje vodnih 
virov, iz katerih se oskrbujejo prebivalci Občine Vrhnika. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008304
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Tabela 17: Označevanje vodnih virov, ki oskrbujejo prebivalce Občine Vrhnika 

 

ID 
VODNEGA 

VIRA 

PREDPIS O ZAVAROVANJU (DATUM IN 
OBJAVA) 

VODOVARSTVENO 
OBMOČJE DA/NE 

OBSTOJEČE 
ŠTEVILO OZNAK 
VODOVARSTVENI
H OBMOČIJ [št.] 

NOVE OZNAKE 
VODOVARSTVENIH 

OBMOČIJ [št.] 
KOMENTAR 

4178 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno 
telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in 
okolice Ljubljane (14. 12. 2007, Ur. list RS, 
št. 115/2007, 9/2008, 65/2012, 93/2013) 

DA VVI, 0 

0, 

VVO I, VVO II, 

VVO III 

Nove oznake 
vodovarstvenih območij 
so se vzpostavile v 
skladu s sprejeto 
uredbo. 

4176 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno 
telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in 
okolice Ljubljane (14. 12. 2007, Ur. list RS, 
št. 115/2007, 9/2008, 65/2012, 93/2013) 

DA VVI, 0 

0, 

VVO I, VVO II, 

VVO III 

Nove oznake 
vodovarstvenih območij 
so se vzpostavile v 
skladu s sprejeto 
uredbo. 

4177 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno 
telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in 
okolice Ljubljane (14. 12. 2007, Ur. list RS, 
št. 115/2007, 9/2008, 65/2012, 93/2013) 

DA VVI, 0 

0, 

VVO I, VVO II, 

VVO III 

Nove oznake 
vodovarstvenih območij 
so se vzpostavile v 
skladu s sprejeto 
uredbo. 

4901 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno 
telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in 
okolice Ljubljane (14. 12. 2007, Ur. list RS, 
št. 115/2007, 9/2008, 65/2012, 93/2013) 

DA VVI, 0 

0, 

VVO I, VVO II, 

VVO III 

Nove oznake 
vodovarstvenih območij 
so se vzpostavile v 
skladu s sprejeto 
uredbo. 

4972 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno 
telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in 
okolice Ljubljane (14. 12. 2007, Ur. list RS, 
št. 115/2007, 9/2008, 65/2012, 93/2013) 

DA VVIII, VVII 

0,  

VVO I, VVO II,  

VVO III 

Nove oznake 
vodovarstvenih območij 
so se vzpostavile v 
skladu s sprejeto 
uredbo. 

Gačnik
*
 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno 
telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in 
okolice Ljubljane (14. 12. 2007, Ur. list RS, 
št. 115/2007, 9/2008, 65/2012, 93/2013) 

NE  

0,  

VVO I, VVO II,  

VVO III 

Nove oznake 
vodovarstvenih območij 
so se vzpostavile v 
skladu s sprejeto 
uredbo. 

4973 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno DA VVI, 0 0,  Nove oznake 
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telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in 
okolice Ljubljane (14. 12. 2007, Ur. list RS, 
št. 115/2007, 9/2008, 65/2012, 93/2013) 

VVO I, VVO II,  

VVO III 

vodovarstvenih območij 
so se vzpostavile v 
skladu s sprejeto 
uredbo. 

4896 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno 
telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in 
okolice Ljubljane (14. 12. 2007, Ur. list RS, 
št. 115/2007, 9/2008, 65/2012, 93/2013) 

DA 0 

0,  

VVO I, VVO II,  

VVO III 

Nove oznake 
vodovarstvenih območij 
so se vzpostavile v 
skladu s sprejeto 
uredbo. 

4970 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno 
telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in 
okolice Ljubljane (14. 12. 2007, Ur. list RS, 
št. 115/2007, 9/2008, 65/2012, 93/2013) 

DA 0 

0,  

VVO I, VVO II,  

VVO III 

V letu 2013 se bodo 
vzpostavile nove oznake 
v skladu s prejeto 
uredbo. 

(OPOMBE: 
* Vodni vir Gačnik še nima dodeljenega ID-ja, ker ni zabeležen v centralnem registru vodnih virov oziroma vodnih zajetij Ministrstva za kmetijstvo in okolje. V preteklih letih 
se je večkrat poskušalo pridobiti ID, vendar z njihove stani ni bilo poslanega konkretnega odgovora. Ne glede na dejstvo, da se ta aktivnost vleče že nekaj časa, se bo v 
obdobju 2014 - 2017 poskušalo pridobiti njegov identifikator.) 
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2.7 Cene obvezne storitve javne službe 

 
Cene storitve izvajanje obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v 
nadaljevanju vodarina), so v veljavi od 01. 11. 2009. Sestavni del vodarine, ki se ločeno 
prikazuje je: 

 osnova vodnega povračila,  

 vodno povračilo zaradi vodnih izgub.  
 
Strošek vodarine, osnove vodnega povračila in vodno povračilo zaradi vodnih izgub se 
uporabnikom obračunava mesečno glede na količino dobavljene pitne vode. 
 
Poleg vodarine se plačuje še: 

 omrežnina, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s 
pitno vodo na območju občine ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah 
glede na zmogljivost priključkov, 

 števnina (namenjeno menjavi vodomerov, katera se izvaja na vsakih pet let). 
 
Trenutno veljavno cene so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 
63/2009). 
 
V nadaljevanju so prikazene veljavne cene obvezne gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo v Občini Vrhnika. 
 
Tabela 18: Veljavna cena vodarine 

 

STORITEV ENOTA MERE CENA STORITVE [€ brez DDV] 

VODARINA m3 0,6258 

OSNOVA VODNEGA POVRAČILA m3 0,0638 

VODNO POVRAČILO ZARADI 
VODNIH IZGUB 

m3 0,0321 

 
Tabela 19: Veljavna cena omrežnine - gospodinjstva 

 

DIMENZIJA VODOMERA FAKTOR CENA OMREŽNINE* [€ brez DDV] 

DN 13 oz. 15 (1/2") 1.00 1,2250 

DN 20 (3/4") 1.67 2,0458 

DN 25 (1") 4.00 4,9000 

DN 30 (5/4") 4.00 4,9000 

DN 40 (6/4") 6.67 8,1708 

DN 50 (2") 10.00 12,2500 

DN 65 16.67 20,4208 

DN 80 33.33 40,8293 

DN 100 50.00 61,2500 

DN 150 100.00 122,5000 

 
*Polovico omrežnine subvencironira občina. 
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Tabela 20: Veljavna cena omrežnine – ostali (negospodarstvo, podjetja, s.p.-ji) 

 

DIMENZIJA VODOMERA FAKTOR CENA OMREŽNINE* [€ brez DDV] 

DN 13 oz. 15 (1/2") 1.00 2,4500 

DN 20 (3/4") 1.67 4,0915 

DN 25 (1") 4.00 9,8000 

DN 30 (5/4") 4.00 9,8000 

DN 40 (6/4") 6.67 16,3415 

DN 50 (2") 10.00 24,5000 

DN 65 (2,5") 16.67 40,8415 

DN 80 33.33 81,6585 

DN 100 50.00 122,5000 

DN 150 100.00 245,0000 

 
Tabela 21: Veljavna cena števnine 

 

DIMENZIJA VODOMERA ŠTEVILO TOČK CENA ŠTEVNINE [€ brez DDV] 

cena točke = 0,0417 € brez DDV/točko 

DN 13 oz. 15 (1/2") 37 1,5429 

DN 20 (3/4") 37 1,5429 

DN 25 (1") 50 2,0850 

DN 30 (5/4") 58 2,4186 

DN 40 (6/4") 74 3,0858 

DN 50 (2") 176 7,3392 

DN 65 (2,5") 189 7,8813 

DN 80 206 8,5902 

DN 100 226 9,5076 

DN 150 401 16,7217 

 
V teku je sprejemanje Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne GJS varstva okolje 
oskrbe s pitno vode. Elaborat je namenjen oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 
87/2012, 109/2012). 
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3 NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO 

 

3.1 Število odjemnih mest in priključkov na javnem vodovodu 

 
Pregled priključenosti na vodovodno omrežje po posameznih vodovodnih sistemih v Občini 
Vrhnika. 
 
Tabela 22: Število priključkov v Občini Vrhnika 

 

Ime vodovodnega sistema ID vodovodnega sistema 
število 

priključkov 

Borovnica – Vrhnika – Log-
Dragomer 

1382 3.849 

Pokojišče 1493 38 

Zaplana 1494 445 

Ligojna 1664 158 
 

(vir: JP KPV, d.o.o.; število priključkov v letu 2012) 
 

3.2 Vzdrževanje in čiščenje javne infrastrukture namenjene izvajanju javne 
službe 

 

3.2.1 VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE  
 
V sklop rednega vzdrževanje javne infrastrukture namenjene za izvajanje javne službe 
oskrbe s pitno vodo sodijo naslednje aktivnosti in naloge: 

- posodabljanje elektroomaric, 
- menjava dotrajanih ventilov, 
- pregled in menjava dotrajanih črpalk na črpališčih in prečrpališčih, 
- izpiranje slepih krakov cevovodov, 
- odprava okvar na vodovodnem omrežju, priključkih, 
- aktivno iskanje vodnih izgub. 

 

3.2.2 ČIŠČENJE JAVNE INFRASTRUKTURE 
 
Čiščenje objektov je aktivnost, ki je natačno opredeljena in opisana v programu HACCP. Za 
predmetno nalogo so narejena navodila za čiščenje s pripadajočimi evidenčnimi listi za 
čiščenje, iz katerih je razvidno kateri objekt, kdaj in na kakšen način se je čistilo. 
 
Loči se v naslednje načine čiščenja: 

- čiščenje objektov, kjer delavci nimajo stika z vodo, 
- čiščenje objektov, kjer imajo delavci stik z vodo. 

 
Več o načinih, postopkih čiščenja je napisano v programu HACCP – poglavje 14.2, ki je 
priloga Programa oskrbe s pitno vodo. 
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3.3 Ukrepi za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode na javnih 
vodovodih 

 
Sistem zagotavljanja zdravstveno ustrezno pitne vode ter nadzor poteka v skladu z 
izdelanim HACCP programom, ki predstavlja sistem notranjega nadzora nad stanjem javne 
službe oskrbe s pitno vodo. Za vsak vodovodni sistem posebej je sestavljen diagram 
delovnega procesa po stopnjah. Pri vsaki stopnji posebej je predstavljen dejavnik 
tveganja, kontrolni ukrep ter ali je stopnja oziroma element delovnega procesa kritična 
kontrolna točka. Predpostavljene so kritične mejne vrednosti, vrsta potrebnega 
monitoringa in korektivni ukrepi za vsako posamezno stopnjo.  
 
Poleg vzpostavljenih diagramov delovnega procesa so vsi zaposleni na enoti oskrbe s pitno 
vodo seznanjeni, kako je potrebno ravnati pri vzdrževanju vodovodnega omrežja, pri 
odpravljanju okvar in drugih delih na vodovodnem omrežju. Da svoje znanje krepijo, se 
tudi redno izobražujejo. Enkrat letno imajo usposabljanje - tečaj dobre higienske prakse 
na katerem so seznanijo z določenimi higienskimi predpisi s katerimi se zagotavljajo 
higiensko neoporečni izdelki oziroma se zagotovi pitna voda. Predpisi se nanašajo na 
naslednja področja: 

 osebje (ljudje predstavljajo enega od najpomembnejših dejavnikov okužbe, zaradi 
česa mora osebje upoštevati predpise, ki se navezujejo na osebno higieno; 
ustreznost oblačil, čistost rok, nošenje rokavic in pozornost na bolezenske znake), 

 oprema (oprema mora biti ustrezno shranjena in očiščena), 

 okolje (obrati za oskrbo s pitno vodo morajo biti locirani v čistem okolju brez 
škodljivih in motečih emisij), 

 metode (notranji monitoring kvalitete pitne vode, izvajanje ukrepov čiščenja v 
skladu z načrtom čiščenja ter vodenje evidenc, kontrola parametrov kontrolnih in 
kritičnih kontrolnih točk na diagramu delovnega procesa), 

 načrt delovanja v izrednih razmerah oskrbe s pitno vodo v občini Vrhnika. 
 
V obdobju 2014 - 2017 se bo jemanje vzorcev izvajalo v skladu z izdelanim notranjim 
monitoringom pitne vode, ki je določen v HACCP programu. V kolikor se bodo pokazali 
kakšni problemi na sistemu se bo pravočasno ukrepalo. Dejavniki tveganja, ki vplivajo na 
kakovost pitne vode so opredeljeni v diagramu delovnega procesa. Število vzorcev, ki se jih 
predvideva vzeti na posameznem vodovodnem sistemu je zapisano v program HACCP in se 
letno spreminja. V spodnji tabeli je podana okvirno število vzorcev, ki se jih letno vzame 
na posameznem vodovodnem sistemu. 
 
Izvajalec, ki izvaja nadzor nad kakovostjo pitne vode je za to pristojna institucija, katero 
se pridobi na javnem razpisu.  
 
V spodnji tabeli je prikazano okvirno število odvzetih vzorcev, kateri se bodo vzeli na 
posameznem vodovodnem sistemu. 
 
Tabela 23: Notranji nadzor kakovosti pitne vode 

 

ID VS 
 Predvideno št. odvzetih vzorev v 

posameznem letu, glede na vrsto 
parametrov 

 VRSTA ODVZEMA MIKROBIOLŠKI FIZIKALNO – KEMIJSKI 

1382 
REDNO 73  

OBČASNO 46 27 

1493 
REDNO 9  

OBČASNO 6 3 
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1494 
REDNO 12  

OBČASNO 8 4 

1664 
REDNO 10  

OBČASNO 6 4 

 

3.4 Ukrepi za zmanjševanje vodnih izgub na javnih vodovodih 

 
Med ukrepe zmanjševanja vodnih izgub sodi preveritev višinskih con ter ustreznosti tlakov v 
vodovodnem omrežju, s čimer se tudi posledično zmanjšajo okvare na vodovodnem 
omrežju.  
 
S strani podjetja Biro za komunalo d.o.o. je bil izdelan hidravlični izračun, ki je sestavni 
del elaborata Hidravlična študija št. 30/2009/V z imenom: Hidravlična študija za področje 
vodooskrbe Vrhnike. S predmetno študijo se je preverilo hidravlično stanje vodovodnega 
omrežja na območju Občine Vrhnika in s tem posledično so se izkazale kritične točke na 
vodooskrbnem omrežju. 
 
V obdobju od 2014 do 2017 bodo aktivnosti usmerjene v zmanjševanju količin vodnih izgub. 
Posledično so investicijska vzdrževalna dela odvisna od proračunskih sredstev, ki so na 
voljo za področje GJS varstva okolja oskrbe s pitno vodo.  
 
Načrtovane aktivnosti za obdobje 2014 – 2017 so: 

- intervencijska vzdrževalna dela, 
- obnovitev dotrajanih cevovodov v sklopu izgradnje kanalizacijskega omrežja Čista 

Ljubljanica (odseki: Mirke, Stara Vrhnika, Verd, Notranjska – Gabrče), 
- aktivno iskanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu znotraj Občine Vrhnika, 
- postavitev merilcev pretoka opremljenih s telemetrijo, 
- novelacija hidravlične študije vodooskrbnega sistema na območju Občine Vrhnika, 
- vrtina Bevke, 
- zamenjava podzemnih in postavitev novih hidrantov, 
- obnovitev elektro in strojne opreme, 
- rekonstrukcija vodovoda v Gradišču, 
- obnova vodohrana Storžev grič, 
- obnovitev vodovoda Sinja gorica – Blatna Brezovica, 
- povezava Podčelo – Ligojna, 
- obnovitev vodovoda Blatna Brezovica - Bevke. 

 
V nadaljevanju so prikazane vodne bilance posameznega vodovodnega sistema znotraj 
meja Občine Vrhnika.  
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Tabela 24: Vodna bilanca vodovodnega sistema Borovnica – Vrhnika – Log – Dragomer za 
področje Občine Vrhnika 
 

VODOVODNI SISTEM BOROVNICA – VRHNIKA – LOG – DRAGOMER – ID 1382 

V
to

k
 v

 v
o
d
o
v
o
d
n
i 
si

st
e
m

 [
m

3
/
le

to
] 

–1
.1

8
7
.6

5
7

; 
  
  
  
  
  
  
  

  
1
0
0
%

 

Avtorizirana poraba 
[m3/leto] 
694.135 
58,45 % 

Obračunana 
avtorizirana 

poraba [m3/leto] 
693.520 

Obračunana merjena poraba 
(vključujoč izvoz vode) 

[m3/leto] 
693.520 

Prodane vode – 
[m3/leto] 
693.520 
58,39 % Obračunana nemerjena poraba 

[m3/leto] 

Nebračunana 
avtorizirana 

poraba [m3/leto] 
615 

Neobračunana merjena poraba 
(vključujoč izvoz vode) 

[m3/leto] 

Neprodane vode 
– 

[m3/leto] 
494.137 
41,61 % 

Neobračunana nemerjena 
poraba 

[m3/leto] 
615 

Vodne izgube 
[m3/leto] 
493.522 
41,55 % 

Navidezne 
izgube [m3/leto] 

490.317 

Neavtorizirana poraba 
[m3/leto] 

Nenatančnost meritev 
[m3/leto] 

Dejanske izgube 
[m3/leto] 

3.205 

Dejanske izgube na vodih 
surove vode in na sistemih za 
obdelavo vode (če obstajajo) 

[m3/leto] 

Puščanje na transportnih in 
razdelilnih vodih 

[m3/leto] 

Puščanje in prelivi na 
transportnih in/ali razdelilnih 

vodohranih 
[m3/leto] 

Puščanje na priključkih do 
merilnega mesta 

[m3/leto] 

(vir: Podatki o količini vode so podani za leto 2012, JP KPV, d.o.o.) 
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Tabela 25: Vodna bilanca vodovodnega sistema Pokojišče  

 

VODOVODNI SISTEM POKOJIŠČE – ID 1493 
V
to

k
 v

 v
o
d
o
v
o
d
n
i 
si

st
e
m

 [
m

3
/
le

to
] 

– 
5
.2

9
7
; 

  
  
  
  
  
  
  

  
1
0
0
%
 

Avtorizirana poraba 
[m3/leto] 

4.139 
78,14 % 

Obračunana 
avtorizirana 

poraba [m3/leto] 
4.125 

Obračunana merjena poraba 
(vključujoč izvoz vode) 

[m3/leto] 
4.125 

Prodane vode – 
[m3/leto] 

4.125 
77,87 % Obračunana nemerjena poraba 

[m3/leto] 

Nebračunana 
avtorizirana 

poraba [m3/leto] 
14 

Neobračunana merjena poraba 
(vključujoč izvoz vode) 

[m3/leto] 

Neprodane vode 
– 

[m3/leto] 
1.172 

22,13 % 

 

Neobračunana nemerjena 
poraba 

[m3/leto] 
14 

Vodne izgube [m3/leto] 
1.158 

21,86 % 

Navidezne 
izgube [m3/leto] 

Neavtorizirana poraba 
[m3/leto] 

Nenatančnost meritev 
[m3/leto] 

Dejanske izgube 
[m3/leto] 

Dejanske izgube na vodih 
surove vode in na sistemih za 
obdelavo vode (če obstajajo) 

[m3/leto] 

Puščanje na transportnih in 
razdelilnih vodih 

[m3/leto] 

Puščanje in prelivi na 
transportnih in/ali razdelilnih 

vodohranih 
[m3/leto] 

Puščanje na priključkih do 
merilnega mesta 

[m3/leto] 

(vir: Podatki o količini vode so podani za leto 2012, JP KPV, d.o.o.) 
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Tabela 26: Vodna bilanca vodovodnega sistema Zaplana  

 

VODOVODNI SISTEM ZAPLANA – ID 1494 
V
to

k
 v

 v
o
d
o
v
o
d
n
i 
si

st
e
m

 [
m

3
/
le

to
] 

– 
3
4
.9

3
8
; 

  
  
  
  
  
  
  

  
1
0
0
%

 

Avtorizirana poraba 
[m3/leto] 
29.754 
85,16 % 

Obračunana 
avtorizirana 

poraba [m3/leto] 
29.661 

Obračunana merjena poraba 
(vključujoč izvoz vode) 

[m3/leto] 
29.661 

Prodane vode – 
[m3/leto] 
29.661 
84,90 % Obračunana nemerjena poraba 

[m3/leto] 

Nebračunana 
avtorizirana 

poraba [m3/leto] 
93 

Neobračunana merjena poraba 
(vključujoč izvoz vode) 

[m3/leto] 

Neprodane vode 
– 

[m3/leto] 
5.277 

15,10 % 

 

Neobračunana nemerjena 
poraba 

[m3/leto] 
93 

Vodne izgube [m3/leto] 
5.184 

14,84 % 

Navidezne 
izgube [m3/leto] 

 

Neavtorizirana poraba 
[m3/leto] 

Nenatančnost meritev 
[m3/leto] 

Dejanske izgube 
[m3/leto] 

Dejanske izgube na vodih 
surove vode in na sistemih za 
obdelavo vode (če obstajajo) 

[m3/leto] 

Puščanje na transportnih in 
razdelilnih vodih 

[m3/leto] 

Puščanje in prelivi na 
transportnih in/ali razdelilnih 

vodohranih 
[m3/leto] 

Puščanje na priključkih do 
merilnega mesta 

[m3/leto] 

(vir: Podatki o količini vode so podani za leto 2012, JP KPV, d.o.o.) 
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Tabela 27: Vodna bilanca vodovodnega sistema Ligojna  
 

VODOVODNI SISTEM LIGOJNA – ID 1664 
V
to

k
 v

 v
o
d
o
v
o
d
n
i 
si

st
e
m

 [
m

3
/
le

to
] 

– 
3
6
.3

2
3
; 

  
  

  
  
  
  
  

  
1
0
0
%
 

Avtorizirana poraba 
[m3/leto] 

26.077,30 
71,79 % 

Obračunana 
avtorizirana 

poraba [m3/leto] 
26.059 

Obračunana merjena poraba 
(vključujoč izvoz vode) 

[m3/leto] 
26.059 

Prodane vode – 
[m3/leto] 
26.059 
71,74 % Obračunana nemerjena poraba 

[m3/leto] 

Nebračunana 
avtorizirana 

poraba [m3/leto] 
18,30 

Neobračunana merjena poraba 
(vključujoč izvoz vode) 

[m3/leto] 

Neprodane vode 
– 

[m3/leto] 
10.264 
28,26 % 

 

Neobračunana nemerjena 
poraba 

[m3/leto] 
18,30 

Vodne izgube [m3/leto] 
10.245,70 

28,21 % 

Navidezne 
izgube [m3/leto] 

 

Neavtorizirana poraba 
[m3/leto] 

Nenatančnost meritev 
[m3/leto] 

Dejanske izgube 
[m3/leto] 

 

Dejanske izgube na vodih 
surove vode in na sistemih za 
obdelavo vode (če obstajajo) 

[m3/leto] 

Puščanje na transportnih in 
razdelilnih vodih 

[m3/leto] 

Puščanje in prelivi na 
transportnih in/ali razdelilnih 

vodohranih 
[m3/leto] 

Puščanje na priključkih do 
merilnega mesta 

[m3/leto] 

(vir: Podatki o količini vode so podani za leto 2012, JP KPV, d.o.o.) 

 

3.5 Ukrepi za zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo 

 
Občina Vrhnika je skupaj z občinama Borovnica in Log – Dragomer pristopila k izvedbi 
projekta Ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem Borovnica – Vrhnika – Log – 
Dragomer. V sklopu predmetnega projekta je že narejena vrtina Prušnica s pretokom 
črpanja 16 l/s, potrebno je izvesti še povezovalni cevovod do obstoječega črpanja na 
borovniškem vršaju in preostale 4 vrtine s predvidenim pretokom črpanja 12 l/s. 
 
Poleg zgoraj omenjenega projekta je Občina Vrhnika skupaj z Občino Log – Dragomer konec 
meseca oktobra 2013 pristopila k izvedbi vrtine Bevke. Vrtina bo predstavljala rezervni 
vodni vir za občini Vrhnika in Log – Dragomer. Ocenjeni pretok črpanja je 15 l/s. Projekt se 
izvaja. Vrtina se ocenjuje, da bo prišla v obratovanje konec leta 2014. 
 

3.6 Režim obratovanja rezervnih zajetij za pitno vodo 

 
Režim obratovanja rezervnih zajetih za pitno vodo se bo vzpostavil, ko bodo nova rezervna 
zajetja vključena v vodooskrbni sistem. 
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3.7 Režim nadomeščanja rezervnih zajetij za pitno vodo v skladu s sedmim 
odstavkom 16. člena uredbe 

 
Sedmi odstavek 16. Uredbe določa, citirano: » izvajalec javne službe lahko nadomesti 
rezervna zajetja za pitno vodo z dovažanjem pitne vode za javne vodovode, ki oskrbujejo s 
pitno vodo manj kot 300 prebivalcev s stalnim prebivališčem, pri čemer mora za vsakega 
prebivalca zagotoviti nujni obseg porabe pitne vode iz tretjega odstavka tega člena.« 
 
V poglavju 2.4.2.1 Zakonodaja na področju zagotavljanja rezervnih vodnih virov je 
opredeljeno vsebinsko in količinsko nujni obsega porabe pitne vode. 
 
Znotraj Občine Vrhnika se samo na vodovodnem sistemu Pokojišče vzpostavi predmetni 
režim nadomeščanja rezervnih zajetij za pitno vodo, saj se iz predmetnega vodovodnega 
sistem oskrbuje okoli 110 prebivalcev s stalnim in začasnim prebivališčem. 
 

3.8 Način obveščanja uporabnikov javne službe 

 
Glede na dosedanje izkušnje in prakso, se vsako leto na spletni strani JP KPV, d.o.o. – 
www.kpv.si ter v lokalnem časopisu Naš časopis objavi letno poročilo o skladnosti pitne 
vode za preteklo leto.  
 
Poleg omenjenega uporabnike storitev javne službe o oskrbi s pitno vodo informiramo na 
sledeči način: 
 

- v primeru izpada delovanja sistema, zaradi okvare na vodovodnem omrežju ali 
zaradi vzdrževalnih del, obvestimo uporabnike storitev javne službe preko 
lokalnega radia Ena (90,6 MHz), spletne strani JP KPV, d.o.o., medtem ko vrtcem, 
šolam, zdravstvenim domov in občinski upravi in ostalim pomembnejšim javnim 
objektom posredujemo elektronsko obvestilo, 

 
- v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode in kadar se izvajajo ukrepi za 

odpravo vzrokov neskladnosti, obvestimo uporabnike storitev javne službe preko 
lokalnega radia Ena (90,6 MHz), spletne strani JP KPV, d.o.o. in oglasnih desk po 
krajevnih skupnostih, 

 
- enkrat letno pri mesečni položnici posredujemo poročilo o stanju oskrbe s pitno 

vodo v preteklem letu, 
 

- na spletni strani objavljamo podatke o rezultatih analiz odvzetih vzorcev pitne vode 
na vodovodnih sistemih, 

 
- na spletni strani podjetja objavimo koristne informacije in napotke glede oskrbe s 

pitno vodo (kot npr. priporočila lastnikom hišnega vodovodnega omrežja, 
informacije o razglasitvi ukrepa o prekuhavanju vode – v katerih primerih, kako se 
izvaja prekuhavanje ipd…, ter druge koristne informacije in podatke). 

 

3.9 Izvajanje posebnih storitev z uporabo javne infrastrukture 

 
Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ne izvaja posebnih storitev z 
uporabo javno infrastrukture kot je definirana v 13. točki 2. člena uredbe, citirano: 
»Posebna storite je oskrba z vodo iz javnega vodovoda, ki se ne šteje za javno službo po 
tej uredbi.« 

http://www.kpv.si/
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3.10 Javne površine, za katere se iz javnega vodovoda zagotavlja pitna voda za 
pranje, namakanje ali oskrbo s pitno vodo, ki je namenjena splošni rabi 

 
Javne površine, za katere se iz javnega vodovoda zagotavlja pitna voda je področje 
tržnice, parkirišča (pranje) ter zelene travnate površine in zasaditve, ki se nahajajo v 
Občini Vrhnika. V letih 2014 – 2017 se površina predmetnih površin ne bo nič spreminjala.  
 
V spodnji tabeli je prikazana površina in količina vode na letni ravni, ki se nameni za 
predmetne površine. 
 
Tabela 28: Količina voda odvzeta za čiščenje in namakanje javnih površin 

 

ID 
VODOVODNEGA 
SISTEMA 

JAVNE POVRŠINE ZA 
KATERE ČIŠČENJE 
OZIROMA NAMAKANJE SE 
VODA ZAGOTAVLJA IZ 
JAVNEGA VODOVODA [m2] 

KOLIČINA ODVZETE ZA 
ČIŠČENJE OZIROMA 
NAMAKANJE VODE 
[m3/leto] 

1382 46.173 30 

 
(vir: JP KPV d. o. o. podatki o javnih površinah, katerim se zagotavlja voda iz javnega vodovoda, ter podatki o 
količinah odvzete vode za čiščenje in namakanje so za leto 2012) 

 
 


