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Pravna podlaga: 

Oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov se na osnovi 35. in 5. Pravilnika o oskrbi s pitno vodo 

(Ur. l. RS št. 35/2006, 33/2007_ZPNačrt, 41/2008 in 28/2011) in 4. ter 46. člena Odloka o oskrbi s 

pitno vodo v Občini Gorenja vas-Poljane (Uradni list RS, št. 54/2009) lahko izvaja s strani upravljavca 

vodovoda s katerim so lastniki zasebnega vodovoda skleni pogodbo in ga je za upravljavca potrdila  

tudi občina. Poleg tega mora upravljavec skladno s tretjim odstavkom 6. in 7. člena Pravilnika o pitni 

vodi  (Ur. l. RS št.  19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009) imeti zaposleno odgovorno osebo 

z najmanj visoko strokovno izobrazbo naravoslovne, tehnične ali zdravstvene smeri in zagotavljati 

skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. V kolikor lastniki zasebnega vodovoda ne določijo 

upravljavca vodovoda, je to na osnovi petega odstavka 5. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo  in 

šestega odstavka 4. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorenja vas-Poljane to dolžna storiti 

občina in za upravljavca določiti izvajalca javne službe (režijski obrat). 

 

Prenos vodovoda na občino določa 47. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorenja vas-

Poljane (Uradni list RS, št. 54/2009). Postopek prenosa zasebnega vodovoda v last in upravljanje se 

izvede na osnovi predhodnega sklepa Občinskega sveta.  

  

Pojasnilo: 

Vodovod Podvrh oskrbuje s pitno vodo vas Podvrh. Upravljavec vodovoda v smeri zgoraj navedenih 

zahtev ni določen. Vodovod nima gradbenega in uporabnega dovoljenja. Voda je občasno kakovostno 

neustrezna. 

 

Vodovod Četena Ravan – vas oskrbuje s pitno vodo nižje ležeči del vasi Četena Ravan. Vodovod nima 

gradbenega in uporabnega dovoljenja. Upravljavec vodovoda v smeri zgoraj navedenih zahtev ni 

določen. Voda je pogosto kakovostno neustrezna. 

 

Vodovod Četena Ravan-Košanc oskrbuje s pitno vodo višje ležeči del vasi Četena Ravan. Vodovod 

nima gradbenega in uporabnega dovoljenja. Kakovost pitne vode ni znana, ker objekt oskrbuje s pitno 

vodo manj kot pet objektov v katerih živjo prebivalci s stalnim prebivališčem. 

 

Vodovod Zapreval oskrbuje s pitno vodo naselje Zapreval. Vodovod nima gradbenega in uporabnega 

dovoljenja. Upravljavec vodovoda v smeri zgoraj navedenih zahtev ni določen. Voda je pogosto 

kakovostno neustrezna.   

 

Za zagotovitev kakovostne ustreznosti pitne vode je potrebno izvesti ukrepe s katerimi se to zagotovi. 

Ukrepi so povezani z investicijami. Glede na stanje vodovodov oz. potrebe prebivalcev naselij Podvrh, 

Četena Ravan in Zapreval ter nadaljnji razvoj naselij in turistične dejavnosti, kakor tudi na pobudo KS 

Javorje, se je v septembru 2012 zaključil gradbeni del projekta Izgradnja vodovoda Podvrh-Zapreval 

in zanj je že pridobljeno uporabno dovoljenje. Novozgrajeni vodovod zajema vodo na zajetju Bohičev 

mlin. Vodni vir je kakovostno ustrezen in zadostne izdatnosti, kar omogoča oskrbo prebivalcev s 

kakovostno ustrezno pitno vodo. Z izgradnjo vodovoda se ureja tudi zadostna nabira vode za primer 

požara (vodohran volumna 100 m
3
). Vodovod je zgrajen do naselij. Za oskrbo prebivalcev je potrebno 



del vaških vodovodov prenesti na občino ali pa zgraditi do objektov še manjkajoči del vodovodnega 

omrežja. Gospodarno in smiselno je, da se za oskrbo prebivalcev s pitno vodo uporabi že zgrajena 

obstoječa vaška omrežja. Za slednje je potrebno izvesti postopek prenosa, kot to zahteva 47. člen 

Odloka o oskrbi s pitno vodo.  S predstavniki vaških odborov je bil 13.9.2012 izveden sestanek glede 

prenosa delov vodovodnih omrežij v last in upravljanje občini (del vodovodnega omrežja od 

novozgrajenega vodovoda do objektov v vasi), izdelan je kataster vodovoda, evidenca priključkov. 

Vodovodi so ovrednoteni, izvaja se ogled lokacij za vgradnjo vodomerov. Skladno s 47. členom 

Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorenja vas-Poljane se postopek prenosa, po predhodnem 

sklepu Občinskega sveta, izvede s pogodbo o prenosu, ki jo sklenejo lastniki vaškega vodovoda in 

občina. 

 

Predlog: 

Skladno z zahtevami zgoraj navedene zakonodaje in postopkom prenosa  določenim s 47. člen Odloka 

o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorenja vas – Poljane, se Občinskemu svetu predlaga, da s sklepom 

potrdi prenos vodovodov Podvrh, Četena Ravan-Košanc, Četena Ravan – vas in Zapreval v last  in 

upravljanje občine Gorenja vas-Poljane. 

 

 

 

Pripravila:       Milan Čadež, župan  
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