
POROČILO O JAVNI VODOOSKRBI V KS PODLIPA-SMREČJE 
 

KS je upravljanje vodovodnega sistema skladno z zakonodajo v letu 2011 prenesla na zasebnika 
Francija Železnika s.p. Po poteku pogodbe v januarju 2012 je bil sklenjen aneks k osnovni pogodbi še 
za eno leto, ker so cene in ostali pogoji ostali nespremenjeni.  
Za sanitarno zdravstveni nadzor je bil kot najugodnejši ponudnik tudi letos izbran Zavod za 
zdravstveno varstvo Ljubljana. Glede na stalen pojav koliformnih bakterij v vodi bomo v letu 2012 
povečali število odvzemov vzorcev vzdolž celotnega vodovodnega omrežja, da bomo lažje ugotovili 
vzroke za pojav teh bakterij.   
 

Cene vode za 2012 

Glede na pozitivno poslovanje bodo cene vode v letu 2012 ostale nespremenjene. 
 
Načrti za leto 2012: 

- ureditev in sanacija vodohrana pri »Donatu« 
- širitev hidrantnega omrežja – skladno z dogovorom bomo skupaj s predstavniki 

Prostovoljnega gasilskega društva določili prioritetni seznam in nato vsako leto širili omrežje, 
- ureditev prezračevanja v vodohranih z namenom zmanjšanja kondenza, 
- plačilo nadomestila kmetovalcem na vodovarstvenih območjih za leto 2011 po stari 

zakonodaji, po sprejetju nove zakonodaje se pričakuje, da bodo nadomestila nižje zaradi 
upoštevanja pripomb KS za določitev VVO in zmanjšanja območij, 

- spremembe pri količinah odvzete vode v vodnem dovoljenju izdanem s strani Agencije RS za 
okolje za oba javna sistema Podlipa in Smrečje 

 
Upravljavec vodovodnega sistema izstavlja položnice, na tri mesece, knjigovodkinja je pripravila 
vmesno poročilo o poslovanju za leto 2011, iz katerega je razvidno, da je v KS kar nekaj krajanov, ki v 
letu 2011 niso plačali niti enega izstavljenega računa za pitno vodo, tudi pri drugih krajanih se 
pojavljajo problemi z rednimi plačili obveznosti, zato bo v naslednjem mesecu vsem plačnikom poslan 
poziv za takojšnje plačilo, zaradi neplačil bo lahko prišlo tudi do odklopa.    
 
V letu 2011 je prišlo do parih defektov, kar je povzročilo moteno oskrbo s pitno vodo krajši čas, 
napake so bile hitro in kvalitetno odpravljene, verjetno je k nastanku tega pripomogla tudi velika suša 
v jesenskem obdobju.   
 
V interesu nam je, da v KS PODLIPA-SMREČJE tudi vnaprej s pomočjo izbranega izvajalca vodooskrbe 
in vodovodnega odbora vršimo kakovostno vodooskrbo v KS, vprašanje pa je ali bo to glede na 
veljavno zakonodajo po letu 2015 še možno.  

 
 
KS PODLIPA-SMREČJE 

 


