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Predgovor k strategiji 

 

 
Naša javna oskrba z vodo je dragocen vir 

obstoja sedanje in prihodnjih generacij. 

Trajnostna in varna oskrba z vodo 

zagotavlja gospodarski in družbeni 

razvoj ter bistveno prispeva k dvigu 

kakovosti bivanja. Občina Gorje je 

pripravila ta dokument z namenom,  

da na njegovi podlagi usmerja prihodnje 

procese upravljanja in načrtovanja 

sredstev za javni vodovod v okviru svojih 

pristojnosti. Naš cilj je zagotoviti 

trajnostno, varno, zadostno  

in vzdržno oskrbo z vodo za vse 

uporabnike vodnih virov v občini Gorje  

in uporabnike magistralnega vodovoda 

Radovna v sosednjih občinah. 

Pomemben dejavnik pri doseganju tega 

cilja so ozaveščeni posamezniki  

in skupnost, ki se zaveda odgovornosti  

do prihodnjih generacij. Zato je bistveno, 

da držimo skupaj pri doseganju 

zastavljenih ciljev. 

 

                                                                                                                                     Župan Peter Torkar 
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POROČILO O IZVAJANJU STRATEGIJE OSKRBE S 

PITNO  VODO V OBČINI GORJE 2015 – 2020   

Strateške usmeritve  in cilji  

Usmeritve in cilje zastavljene v Strategiji 2015-2020 je potrebno obravnavati celostno, v skladu z 

načrtovanim razvojem poselitve in drugih posegov v prostor. Torej  skladno s cilji varstva okolja in 

načeli  trajnostnega razvoja  Občine Gorje. 

 

V Strategiji  2015-2020 so bile opredeljene naslednje usmeritve:  

- Doseganje zanesljive oskrbe s pitno vodo in zaščito vodnih virov (trajnost oskrbe, zadostne 

vodne količine),  

- doseganje oskrbe s kakovostno in varno pitno vodo (zdravstveno ustrezna pitna voda), 

- doseganje stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo. 

Ukrepi za doseganje ciljev 

Trajnost oskrbe  

Trajnost oskrbe in razpoložljive količine so odvisne od izdatnost vodnih virov. Usmeritev 

Strategije 2015-2020 je dolgoročno ohraniti vodni zajetji Ovčja jama in Zmrzlek v polni funkciji 

glede njune količinske izdatnosti. Občina je v letu 2018 zastavila obsežen projekt, s katerim bo 

med drugim uredila obe zajetji, ki jih bo ohranila v njuni polni funkciji. Projekt je v fazi urejanja 

tehnične gradbene dokumentacije in pridobivanja soglasij ter dovoljenj pristojnih institucij.  

Zdravstveno ustrezna pitna voda 

Voda iz zajetij Ovčja jama, Zmrzlek in Zatrnik je brez obdelave zdravstvo neustrezna. Za 

zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode so bili v obdobju 2015-2020 izvedeni spodaj 

navedeni ukrepi.  

- Izvedba raziskave s sledilnim preizkusom. 

- Sanacija mrtvice na Radovni pred zajetjem Ovčja Jama. 

- Namestitev naprave za kloriranje s telemetrijskim krmiljenjem in spremljanjem prostega klora. 

- Namestitev UV dezinfekcije Zatrnik. 

- Projekt postopne obnove in hidravličnih izboljšav magistralnega vodovoda Radovna (še v 

teku). 

- Izdelava idejne zasnove za obnovo vodovoda in ureditev vodnega vira na Zatrniku. 

- Projekt urejanja odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju aglomeracije Podhom (še v 

teku). 

Stroškovno učinkovita oskrba z vodo 

Pri doseganju stroškovno učinkovite oskrbe z vodo so bili v obdobju 2015-2020 izvedeni vsi 

predvideni ukrepi. Urejen je bil pravni status premoženja na območju Občine Gorje, ki ga je imela 
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v upravljanju Infrastruktura Bled d.o.o. Z ustreznim sklepom na podlagi ZFO ter pogodbo pa tudi  

pravna in finančna razmerja z ostalimi uporabniki magistralnega vodovoda Radovna. Izvajalec GJS 

v svoja poročila vključuje kazalnike, ki omogočajo primerjavo njegove učinkovitosti. Uvedena je 

spremljava vodne bilance. V letu 2018 se je pričela izvajati prva faza projekta postopne prenove 

vodovodnega sistema, in sicer projekt obnove in hidravličnih izboljšav na vodovodnem sistemu 

Radovna.  
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Povzetek strategije 2021-2026 

Strategija upravljanja oskrbe z vodo (v nadaljevanju Strategija) Občine Gorje je v prvi vrsti 

namenjena usmerjanju prihodnjih postopkov upravljanja in načrtovanja virov za javno oskrbo z 

vodo. Strategija je nadaljevanje predhodnega dokumenta »Strategija oskrbe s pitno vodo 2015-

2020«. Oba dokumenta zagotavljata okvir za trajnostno upravljanje tega dragocenega vira in  

varno pitno vodo za vse sedanje uporabnike in uporabnike javne oskrbe z vodo v prihodnosti.  

 

Strategija se uporablja za javni vodovod v okviru pristojnosti Občine Gorje. Osnovni cilj strategije 

je v Občini Gorje zagotoviti trajnostno, varno, zadostno in vzdržno oskrbo z vodo za vse 

uporabnike vodnih virov in uporabnike magistralnega vodovoda Radovna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategija sicer zagotavlja strateško usmeritev v trajnostno upravljanje javne oskrbe z vodo v 

občini Gorje, vendar pa zaradi vodnih virov in magistralnega vodovoda Radovna, ki se nahajajo na 

območju občine Gorje in s katerim se oskrbujejo tudi sosednje občine, predstavlja pomemben 

okvir za urejanje vprašanj med vsemi občinami uporabnicami teh vodnih virov.  

 

Strategija upravljanja oskrbe z vodo v občini je del širših programskih prizadevanj Občine Gorje pri 

uveljavljanju načel trajnostnega razvoja. Pomemben in pri pripravi strategije upoštevan del so 

prizadevanja Občine Gorje pri urejanju odvajanja in čiščenja odpadnih vod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEŠKI CILJI 

- Kakovostna, dostopna in učinkovita  oskrba  v prihodnosti,  

- varovanje vodnih virov in distribucijskih poti pred onesnaženjem,  

- zadostna  količina  pitne vode,   

- operativna oskrba odjemalcev v skladu s sedanjimi in prihodnjimi 

standardi. 
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Za doseganje  strateškega cilja »zagotoviti trajnostno, varno, zadostno in vzdržno  oskrbo z vodo 

za vse uporabnike vodnih virov v občini Gorje in uporabnike magistralnega vodovoda Radovna«  je 

potrebno nasloviti ključne izzive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doseganje strateških ciljev temelji na strateški stebrih oziroma smereh delovanja . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrepi za doseganje operativnih ciljev v okviru predvidenih kazalnikov, ki skupaj vodijo k  

uresničevanju strateškega cilja, so s predlaganimi časovnimi okvirji za implementacijo ter oceno 

stroškov in nosilci nalog  povzeti v tabeli na koncu uvoda.  

 

Obseg realizacije strategije je v pretežni meri odvisen od razpoložljivih virov financiranja. Projekti, 

ki se nanašajo neposredno na tekoče in deloma investicijsko vzdrževanje infrastrukture za oskrbo 

z vodo, se praviloma financirajo iz sredstev, ki se zaračunavajo uporabnikom. Financiranje ostalih 

projektov, ki so potrebni za razvoj kakovostne, učinkovite in stroškovno vzdržne oskrbe z vodo, 

KLJUČNI  IZZIVI 

- Razpoložljivost (ali zaloge zadoščajo tako za oskrbo trenutnih kot 

bodočih potreb), 

- kakovost (kako zaščititi kar imamo na voljo), 

- naraščanje povpraševanja (kako lahko poskrbimo za trajnost virov v 

prihodnje),  

- cena in regulacija storitve (kako zagotovimo smiselno raven storitve, 

ustrezno vrednost storitve ter cenovno dostopnost storitve oskrbe z 

vodo v dinamičnem regulacijskem okolju). 

STRATEŠKI STEBRI OZIROMA SMERI DELOVANJA 

- Strateško obravnavanje in načrtovanje vseh vidikov upravljanja 

oskrbe z vodo; 

- trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri; 

- vzdržno gospodarjenje z vodovodnimi sistemi, investicije v obnovo in 

razvoj; 

- odgovorno in učinkovito izvajanje gospodarske javne službe oskrbe z 

vodo; 

- ozaveščanje uporabnikov, stimuliranje varčne in učinkovite rabe 

vode. 
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pa je odvisno od drugih proračunskih virov Občine Gorje, države in Evropske skupnosti. Projekti, 

ki se financirajo iz plačil uporabnikov se določijo v operativnem programu oskrbe z vodo, ki ga 

pripravi izvajalec javne gospodarske službe oskrbe z vodo za triletno obdobje. Ostali projekti, ki 

so vezani na sofinanciranje skladov Evropske skupnosti in države, se umeščajo v načrtovana 

obdobja proračuna Evropske skupnosti in načrtovanja sredstev državnega proračuna na podlagi 

Uredbe o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanja 

dejavnosti v TNP in Akcijskega načrta za sofinanciranje parkovnih lokalnih skupnosti. Projekti, ki 

niso odvisni od finančnih virov, npr. zakonska zaščita vodovarstvenih območij, je odvisna od 

dinamike pripravljavcev in zakonodajalca. Strategija kljub temu, da so predlagani časovni okvirji in 

financiranje ukrepov  v pomembnem delu odvisni od drugih virov, predstavlja jasno zavezanost 

Občine Gorje k doseganju zastavljenih ciljev.  

 

Občina Gorje je v dobrem položaju, da začrta pot za upravljanje s svojimi vodnimi viri. 

Uresničevanje strategije bo pri tem zagotovilo, da bodo imeli  sedanji  in bodoči prebivalci  občine 

Gorje in sosednjih občin na voljo varno ter trajnostno urejeno javno oskrbo z vodo. 

Pregled strateških stebrov, usmeritev in operativnih ciljev 

 
 

 

 

STRATEŠKI 

STEBRI

STRATEŠKA 

USMERTEV
Št.OPC OPERATIVNI CILJI

1.1 Redno strateško načrtovanje in spremljava izvedbe

1.2

Povečanje vključevanja  javnosti  v strateško  načrtovanje in 

spremljanje izvajanja strategije

2.1. Ureditev sistemske zaščite VVO

2.2
Naloga trajnostnega gospodarjenja z  vodnimi viri se  umesti v 

občinske akte

2.3
Proaktivno odkrivanje in zmanjševanje ali  odpravljanje  tveganj

2.4
Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju 

celotne občine v skladu s prepisanimi standardi

3.1
Zagotoviti kvalitetno in varno vodo v zadostnih količinah za vse 

uporabnike

3.2 Povečanje   investicij v vodni sektor

3.3
Zagotovitev finančnih virov za vzdrževanje in investicije v  

vodovodne sisteme

4.1 Dvig kvalitete izvajanja GJS

4.2 Zmanjšanje vodnih izgub

4.3 Povečanje varnosti in stabilnosti oskrbe 

5.1 Dvig ozaveščenosti uporabnikov

5.2 Povečanje spodbud za varčno uporabo vode

5.3 Dvig ugleda oskrbe z vodo v očeh javnosti

4. GJS

Odgovorno in učinkovito 

izvajanje  gospodarske 

javne službe oskrbe z 

vodo

5. UPORABNIKI

Ozaveščanje 

uporabnikov, 

stimuliranje varčne in 

učinkovite rabe vode

1. CELOVITA 

OBRAVNAVA 

Strateško obravnavanje 

in načrtovanje  vseh 

vidikov upravljanja 

oskrbe z vodo  

2. VODNI VIRI

Trajnostno 

gospodarjenje z vodnimi 

viri

3. VODOVODNI 

SISTEMI

Vzdržno gospodarjenje z 

vodovodnimi sistemi , 

investicije v obnovo in 

razvoj
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Pregled ukrepov in aktivnosti   za doseganje operativnih ciljev  

 

ST
E

B
E

R

C
IL

J

ŠT
. 

U
K

R
E

P
A

UKREP AKTIVNOST NOSILEC
ČASOVNI 

OKVIR

OCENA  

STROŠKOV 

v EUR

1 1 1

Spremljanje kazalnikov doseganja 

ciljev

Letno poročilo izvajanju strategije 

Občina
enkrat letno       

2021 - 2026
1.500 

1 2 2

Revizija strategije  Posodobitev operativnih ciljev, ukrepov in kazalnikov 

spremljave  Občina
december   

2023 
4.500 

1 3 3

Novelacija strategije Izdelava novelacije strategije

Občina
januar - 

junij 2026
15.000 

1 4 4

Vzpostavitev sistema za javno objavo 

in javno obravnavo na medmrežju 

Dopolnitev spletnih strani Občine 

Občina
december   

2021
1.000 

2 1 1

Povezovanje z različnimi deležniki pri 

vzpostavljanju  ustrezne zaščite VVO. 

Predlog organom združenj za uvrstitev problematike 

VVO med naloge teh združenj in  skupni nastop v dialogu 

z državo. 
Občina

december   

2021
2.500 

2 2 2

Vpeljava  obveznosti  presoje  vpliva  

na oskrbo z vodo pri vseh občinskih 

projektih

Identifikacija relevantnih aktov, priprava predlogov 

sprememb in dopolnitev, obravnava in sprejem 

sprememb in dopolnitev.
Občina

december   

2022
2.500 

2 3 3

Sprejem izvedbenih občinskih  aktov 

v zvezi z   VVO 

Analiza možnosti za pravno normativno zaščito v okviru 

pristojnosti občine, priprava predloga, obravnava 

predloga in sprejem predloga na pristojnih organih.
Občina

december   

2022
5.000 

2 4 4

Izdelava študije z analizo in oceno 

možnih vzrokov onesnaženj zajetja 

Ovčja Jama

Izdelava analize možnih vzrokov onesnaženj na podlagi 

že izvedenih sledilnih preizkusov in vzorčenja prispevnih 

virov v vseh  hidroloških sezonah 

Izvajalec 

GJS

december   

2023 
15.000 

2 5 5

Dolgoročni progam preventivnega 

monitoring potencialnih virov 

onesnaženj zajetja Ovčja Jama

Izdelava podrobnega programa    preventivnega 

monitoringa prispevnih virov .  Izvajalec 

GJS
junij   2024 3.000 

2 5 6

Srednjeročni progam preventivnega 

monitoring potencialnih virov 

onesnaženj zajetja Ovčja Jama

Izvajanje  programa  preventivnega monitoringa 

prispevnih virov .  Izvajalec 

GJS

stalno           

2022 - 2026
10.000 

2 6 7

Srednjeročni program ureditve 

odvajanja in čiščenja odpadnih vod

Izdelava investicijske in projektne  dokumentacije 

ureditve za vsa še neurejena območja  in uvrstitev 

projekta v proračunske akte.
Občina

december   

2021
40.000 

2 6 8

Srednjeročni program ureditve 

odvajanja in čiščenja odpadnih vod

Izvedba programa .

Občina
  2022- 

2026
950.000 

3 1 1

Program investicijskega vzdrževanja 

in investicij v novogradnje 

Izdelava investicijske in projektne  dokumentacije za 

vodovod Zatrnik Občina
december 

2021
15.000 

3 1 2

Program investicijskega vzdrževanja 

in investicij v novogradnje 

Izvedba projekta Zatrnik 

Občina 2023- 2024 920.000 

3 1 3

Program investicijskega vzdrževanja 

in investicij v novogradnje 

Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za 

obnovo vodovoda in nadomestitev azbestnih cevi na 

preostalem delu sistema Radovna 
Občina

december   

2022
35.000 

3 1 4

Program investicijskega vzdrževanja 

in investicij v novogradnje 

Izvedba projekta obnove preostalega sistema Radovna

Občina 2023- 2026 1.100.000 

3 1 5

Program investicijskega vzdrževanja 

in investicij v novogradnje 

Izdelava investicijske in projektne  dokumentacije za 

uvedbo daljinskega sistema Občina
december   

2022
25.000 

3 1 6

Program investicijskega vzdrževanja 

in investicij v novogradnje 

Izvedba daljinskega sistema za upravljanje in nadzor 

tlakov in spremljanje vodnih izgub GJS 2023- 2026 250.000 
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Predvidene finančne posledice  in viri financiranja  izvajanja strategije 2021-2026  

 

ST
E
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R

C
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J
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A

UKREP AKTIVNOST NOSILEC
ČASOVNI 

OKVIR

OCENA  

STROŠKOV 

v EUR

3 2 1

Ocena realne vrednosti 

infrastrukture in določitev realne 

amortizacije

Izdelava novelacije cenitve in izračuna amortizacije 

vodovodne infrastrukture Občina
december  

2021
1.500 

3 3 1

Zagotavljanje finančnih virov z 

doseganjem realne cene oskrbe z 

vodo  za uporabnike

Izdelava elaborata o cenah GJS oskrbe z vodo
Izvajalec 

GJS

december   

2021
1.000 

3 4 1

Pridobivanje  drugih finančnih virov Identifikacija   in prilagoditev projektov , ki bodo lahko 

predmet sofinanciranja iz EU skladov v novi finančni 

perspektivi
Občina

december   

2021
2.500 

4 1 1

Dopolnitev občinskega odloka o 

izvajanju GJS z razširjenim  obsegom  

obveznosti poročanja izvajalcev GJS  

Identifikacija razširjenih  elementov  poročanja , 

priprava dopolnitve odloka, obravnava in sprejem 

odloka.
Občina junij   2022        1.500   

4 2 1

Vzpostavitev sistema za učinkovito 

spremljanje in lociranje vodnih izgub 

na vodovodnem sistemu Radovna 

Uvedbo daljinskega sistema za upravljanje in nadzor 

tlakov in spremljanje vodnih izgub Izvajalec 

GJS
2023- 2026

 vključeno v 

3.1.6 

4 3 1

Izdelava načrta   za  zagotavljanje 

varnosti in stabilnosti oskrbe z vodo

Izdelava podrobne analize in ocene verjetnosti  vseh 

tveganj ter programa proaktivnega monitoringa in 

ukrepov za odpravo ali zmanjševanje tveganj 

Izvajalec 

GJS

december   

2023 
       2.500   

5 1 1

Akcije za izobraževanje in 

ozaveščanje uporabnikov 

Izdelava in izvajanje letnega programa aktivnosti ob 

svetovnem dnevu vode, okolja,podnebnih sprememb in 

podobno
Občina

vsako leto  

2022- 2026
     12.000   

5 2 1

Sistemska ureditev  spodbud ter 

olajšave za investicije v varčno in 

učinkovito porabo vode.

Izdelava programa o finančnih spodbudah in olajšavah 

ter priprava , obravnava in sprejem odloka Občina
december   

2022
       1.500   

5 2 2

Sistemska ureditev  spodbud ter 

olajšave za investicije v varčno in 

učinkovito porabo vode.

Izvajanje programa  finančnih spodbudah in olajšav 

Občina
vsako leto  

2022- 2026
     30.000   

5 3 1

Periodična meritev javnega mnenja Izdelava in izvajanje  programa periodičnega merjenja 

javnega mnenja o storitvah GJS. Izvajalec 

GJS

vsako leto  

2022- 2026
       2.500   

EUR

3.450.000 

41.000 

3.409.000 

2.080.000

1.370.000

FINANČNE POSLEDICE  IN VIRI FINANCIRANJA STRATEGIJE 2021 - 2026

Predvideno  financiranje  iz proračuna Občine Gorje  ( 2/3 )

Redno delo organov občine in izvajalca GJS

Investicije v obnovo in razširjeno infrastrukturo 

Predvideno financiranje  iz  drugih virov  (1/3)

Skupaj  sredstva potrebna za izvedbo strategije 
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Prvi del:  
Ozadje in tehnični podatki 
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 O strategiji 

 Ozadje 

Implementacija strategije bo Občini Gorje omogočila prihodnji vsestranski gospodarski in 

družbeni  razvoj brez ovir, ki bi jih lahko predstavljale omejitve, povezane z razpoložljivimi 

vodnimi viri  z vidika količine ali kvalitete. Za ta namen strategija vključuje ukrepe, ki bodo ohranili 

kakovost vode in zamejili povečano porabo ter s tem pomagali pri zmanjševanju  izdatkov, ki so  

povezani z javnim sistemom oskrbe. 

 Zakaj je strategija potrebna 

Zanesljiv vir neoporečne pitne vode je ključen za trajnostni razvoj občine Gorje. Rast prebivalstva 

in gospodarski razvoj vplivata na povečano povpraševanje po tej dobrini ter hkrati povečujeta  

tveganje za njeno onesnaženje. Na njeno dostopnost bodo s časom začele vplivati tudi podnebne  

spremembe.  

 

Na videz zavajajoče izobilje vode je omogočilo enostavno širjenje sistema oskrbe in porabe. 

Zaradi pogojev, ki omejujejo razpoložljivost vodnih virov in cenovno dostopnost,  pa naraščajoča 

stopnja porabe in potratnosti ne bo več mogoča niti v predelih, ki so doslej uživali neovirano rast. 

Iz tega razloga je ena pomembnejših nalog Občine Gorje, da prilagodi upravljanje z vodnimi viri in  

omrežjem  tako, da bo  zadostoval potrebam zdajšnje in bodočih generacij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE  

- Zaščita javnih virov oskrbe pred degradacijo in s tem ohranjanje 

kakovosti vode, 

- zavezanost k trajnostni rabi, 

- vzdržnost  investicijskih in operativnih stroškov z dvigom kakovosti  

upravljanja, 

- dvig učinkovitosti in odgovornosti uporabe z ozaveščanjem 

uporabnikov . 

- sistemi, investicije v obnovo in razvoj; 
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OKOLJSKE IN RAZVOJNE POLITIKE UPOŠTEVANE V STRATEGIJI 

- Oskrba z energijo,  

- biodiverziteta, 

- upravljanje z vodami, 

- podnebne spremembe , 

- gospodarski  in družbeni razvoj. 

 

INTEGRIRAN PRISTOP  

- Povečanje učinkovitosti upravljanja oskrbovalnega omrežja, kot npr. 

zmanjšanje vodnih izgub, pozitivno vpliva na zmanjšanje vpliva na 

vodotoke in s tem izboljšanje pogojev za ohranjanje biodiverzitete,  

zmanjšanje porabe energije in s tem zniževanje izpusta toplogrednih 

plinov. 

- Strategija upravljanja z vodo ob tem upošteva tudi  načrte  za upravljanje 

z odpadnimi vodami  in s tem zaokrožuje integriran pristop od upravljanja 

z vodnimi viri, preko upravljanja oskrbe potrošnikov z vodo do upravljanja 

z  odpadnimi vodami. 

 Integriran pristop 

Strategija upošteva predhodne politike, ki so bile sprejete na področju oskrbe z vodo, in 

dopolnjuje  širše okoljske in razvojne politike.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vse našteto povezuje politika trajnostne rabe naravnih virov.  

Integriran pristop se odraža v medsebojni povezanost strateških izhodišč in navedenih politik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Obseg   

Širši časovni okvir strategije je 30 let razdeljenih na 5 letna obdobja, ki predstavljajo mejnike ob 

katerih se bo strategija ponovno ovrednotila, preverila njena ustreznost ter skladnost s politikami 

ter družbenimi, okoljskim, ekonomskimi in kulturnimi vidiki  razvoja  lokalne skupnosti.  
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VSEBINSKO  PODROČJE OBRAVNAVE  

- Dostopne količine vode glede na obseg  potreb v prihodnosti, 

- zaščita kakovosti, 

- zagotavljanje storitev na zadostnem nivoju, po sprejemljivi  ceni  v okviru 

predpisanih standardov.  

 

  Geografsko območje obravnave   

Strategija je namenjena trajnostnemu upravljanju javne oskrbe z vodo znotraj občinskih mej in 

zagotavljanju vodnih virov ter magistralnega vodovoda na območju občine Gorje za potrebe 

sosednjih občin. Pri tem se javna oskrba z vodo nanaša na vso vodo, ki jo s strani Občine Gorje  

prejemajo gospodinjstva in javne ter zasebne ustanove. Strategija ne vključuje virov in omrežji v  

zasebni lasti.  

 Vsebinsko področje obravnave 

Strategija je namenjena soočanju z izzivi na področjih, ki zadevajo javno oskrbo z vodo. 
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 Časovni, vsebinski in metodološki okvir strategije 

 Časovni  okvir strategije  

Delo pri oblikovanju Strategije 2021-2026 se je pričelo z določanjem konteksta njene uporabe in 

ključnih izzivov, ki so bili v veliki meri opredeljeni že v letih 2014 – 2017, ko je bila na občinskem 

svetu Občine Gorje sprejeta prva strategija in revizija strategije do leta 2020. Sedanja strategija je 

torej nadaljevanje strateškega načrtovanja in upravljanja na področju oskrbe z vodo v okviru 

pristojnosti Občine Gorje. 

 Vsebinski okvir strategije

Namen predhodnega in tega dokumenta je analizirati stanje oskrbe z vodo z javnim vodovodnim 

omrežjem v občini Gorje, določiti smernice razvoja oskrbe z vodo v prihodnosti, opredeliti 

operativne cilje in določiti ukrepe za njihovo doseganje. Pomembnost oskrbe z vodo kot enega 

najpomembnejših razvojnih faktorjev opredeljuje tudi strategija razvoja Občine Gorje. 

 

V dokumentu so obravnavani vsi ključni elementi, ki zadevajo oskrbo s pitno vodo v občini Gorje: 

- pravni okvir oskrbe s pitno  vodo, 

- vodovodno omrežje, 

- količina vode, 

- kakovost vode, 

- varnost oskrbe s pitno vodo, 

- upravljanje vodovodnega sistema, 

- ekonomska učinkovitost oskrbe s pitno vodo, 

- vloga in interesi uporabnikov. 

Pričujoči dokument ima namen služiti kot podlaga za: 

- pripravo letnih operativnih programov, 

- pripravo vlog za pridobivanje sredstev iz zunanjih virov, 

- urejanje odnosov s sosednjimi občinami, 

- nadzor nad izvajalcem GJS ali po potrebi, izbor ustreznega izvajalca GJS in dolgoročno 

usmerjanje njegovih aktivnosti, 

- izdelavo izvedbenih načrtov za predlagane ukrepe. 

Izvedbeni načrti predstavljenih ukrepov za dosego strateških ciljev v obdobju 2021 do 2026  na 

področju oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje se bodo izdeloval k vsakem posameznem ukrepu ali 

skupini ukrepov skladno s časovnico njihovega sprejemanja, umeščanja v NRP, proračun ali druge 

planske dokumente Občine Gorje. 
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 Metodologija  

V dokumentu so uporabljeni podatki iz uradnih virov z navedbo posameznega uporabljenega vira. 

Analize in sklepi temeljijo prvenstveno na neposrednih podatkih in dejstvih iz teh virov. Kjer 

neposrednih podatkov in dejstev ni na razpolago, so predstavljeni postopki in načini oblikovanja 

posrednih (izvedenih) podatkovnih podlag, ki so bile uporabljene pri analizi in sklepanju.  

Ocene stroškov posameznih projektov se bodo nadomestile z ocenami iz investicijske in 

projektne dokumentacije,  ko bo dokumentacija izdelana.   

 

Pri pripravi tega dokumenta so bile uporabljene naslednje metode:  

- Statistične računske metode pri ocenjevanju izvedenih podatkov in trendov, 

- opisne in primerjalne metode v delu, ki se nanaša na pravni okvir ter kakovost in varnost pitne 

vode, 

- ekonomske metode pri ocenjevanju  stroškov ukrepov. 
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ODGOVORNOST IN NALOGE OBČINE 

- Zagotavljanje vode v ustrezni kakovosti in količini za uporabnike na 

območju občine, 

- spremljanje  kakovosti pitne vode in obveščanje uporabnikov, 

- operativno izvajanje oskrbe z vodo, 

- vzdrževanje  in investiranje v vodovodno infrastrukturo, 

- oblikovanje cene oskrbe z vodo. 

 

 Strateški kontekst 

Oskrba z vodo je ena ključnih nalog, ki jih lokalna skupnost izvaja za prebivalstvo in gospodarstvo. 

Zaščita javnih virov s katerimi upravlja je pomembna tako za javno zdravstvo, kot tudi za trajnost 

razvoja v luči izboljšave kakovosti bivanja ter družbenega in ekonomskega razvoja. Oskrba z vodo 

na nivoju lokalne skupnosti je izvajalski del politik, ki nastajajo na nivoju države in Evropske 

skupnosti.  

 Vloga in odgovornost lokalne skupnosti  

Izvajanje gospodarske javne službe s pitno vodo je v pristojnosti občin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pravna in normativna ureditev oskrbe s pitno vod 

Država in EU 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1; Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 -ORZVO187, 20/06, 28/06 -Skl. US, 

49/06 -ZMetD, 66/06 -Odl. US, 33/07 -ZPNačrt, 57/08 -ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 

38/14) določa oskrbo s pitno vodo kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva 

okolja. Vlada podrobneje predpiše vrste dejavnosti in nalog, ki se izvajajo v okviru javne službe 

oskrbe s pitno vodo, metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, 

vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javne službe oskrbe s 

pitno vodo. Občina zagotovi izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo skladno s predpisi vlade, 

ki so navedeni v tem odstavku in predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.  

 

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 -ZZLPPO, 127/06 -ZJZP, 

38/10 -ZUKN, 57/11)  določa, da lokalna skupnost gospodarsko javno službo zagotavlja v naslednjih 

oblikah:  

- V režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično 

ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo, 
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- v  javnem  gospodarskem  zavodu, kadar  gre  za  opravljanje  ene ali  več  gospodarskih  javnih 

služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj, 

- v  javnem  podjetju, kadar  gre  za  opravljanje  ene  ali  več  gospodarskih  javnih služb  večjega 

obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska 

javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno, 

- z dajanjem koncesij.  

Iz seznama izvajalcev javnih služb oskrbe s pitno vodo (IJSVO, 2014) je razvidno, da oskrbo s pitno 

vodo kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja izvaja 101 izvajalec. 

Najpogostejša oblika zagotavljanja javne službe so javna podjetja, temu sledijo režijski obrati, 

nekatere lokalne skupnosti pa so izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo predale 

koncesionarjem.  

 

Zakon  o  vodah (ZV-1; Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 -ZGO-1, 2/04 -ZZdrI-A, 10/04 -Odl. US, 41/04 -

ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15) v povezavi z oskrbo s pitno vodo predpisuje pravila glede 

vodovarstvenih območij in pridobivanja vodnih pravic. Da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja 

za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo pred onesnaževanjem ali drugimi  

vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino, 

vlada določi vodovarstveno območje. Izvajalec obvezne lokalne javne službe oskrbe s pitno  vodo  

označi območje zajetja pitne vode in pripravi načrt postavitve ustreznega prometnega znaka na 

notranjih vodovarstvenih območjih. Vodno pravico je mogoče pridobiti na podlagi vodnega 

dovoljenja ali koncesije. Za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno 

vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba je potrebno pridobiti vodno dovoljenje. Uredba o  

oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) 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. Uredba o oskrbi s pitno  

vodo določa standarde komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za izvajanje javne 

službe, ukrepe za opravljanje javne službe (vsebino operativnega programa varstva okolja, ki se 

nanaša na oskrbo s pitno vodo ter obveznosti občin in izvajalcev javnih služb pri opravljanju javne 

službe) ter načine in pogoje oskrbe s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjeni pri opravljanju storitev 

javne službe.  

 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb  

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) določa metodologijo za oblikovanje cen storitev 

oskrbe s pitno vodo. Predračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz 

omrežnine in vodarine. Omrežnina vključuje stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in  

naprav, ki so javna infrastruktura; stroške zavarovanja infrastrukture javne službe; stroške  

odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, 

obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe;  stroške obnove in vzdrževanja priključkov  

na javni vodovod v  obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, 

ki ureja oskrbo s pitno vodo; stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v  

skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi  

prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima; plačilo za vodno pravilo v skladu s predpisi, ki  

urejajo vode in odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge 
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stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe 

oskrbe s pitno vodo. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb. Vodarina  

vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključujejo  

naslednje skupine: neposredne stroške materiala in storitev; neposredne stroške dela; druge  

neposredne stroške; splošne (posredne) proizvodne stroške, ki vključujejo stroške materiala, 

amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela; splošne nabavno–prodajne 

stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, 

storitev in dela; splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno  

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela; obresti zaradi financiranja opravljanja storitev  

javne službe; neposredne stroške prodaje; stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za 

vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo;  

druge poslovne odhodke in donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca.  

 

Pravilnik  o pitni  vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) določa zahteve, ki jih 

mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi 

kakršnegakoli onesnaženja pitne vode. Pitna voda je zdravstveno ustrezna kadar:  1. Ne  vsebuje  

mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik v številu, ki lahko predstavlja nevarnost za  

zdravje ljudi; 2. Ne vsebuje snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko 

predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi; 3. Je skladna s predpisanimi mikrobiološkimi in kemijskimi 

parametri. Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo je upravljavec sistema za oskrbo s pitno 

vodo. Upravljavec mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Skladnost 

mora biti zagotovljena: 1. Na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda; 2. V 

objektih za proizvodnjo in promet živil: na mestih, kjer se voda uporablja v proizvodnji in prometu 

živil; 3. V objektih za pakiranje pitne vode: na mestu, kjer se voda pakira; 4. V primeru oskrbe s 

pitno vodo s cisternami, na mestu iztoka iz cisterne. 

 

Direktiva Sveta EU 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano 

ljudi (UL L 330, 5.12.1998) določa cilj, ki je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi  

vsakršnega onesnaženja vode, namenjene za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je zdravstveno  

ustrezna in čista. Voda, namenjena za prehrano ljudi je zdravstveno ustrezna in čista, če (a) je  

brez mikroorganizmov in parazitov ter brez snovi, ki lahko v količini ali koncentraciji predstavljajo 

morebitno nevarnost za zdravje ljudi, in (b) izpolnjuje minimalne zahteve iz Priloge I, del A in B; 

ter če je v skladu z ustreznimi določbami členov 5. do 8. in členom 10. V skladu s pogodbo države 

članice sprejmejo vse druge ukrepe, potrebne za zagotovitev, da voda, namenjena za prehrano  

ljudi, izpolnjuje zahteve te direktive. Direktiva opredeljuje izraz »voda, namenjena za prehrano 

ljudi« kot (a) vso vodo v svojem prvotnem stanju ali po čiščenju, namenjeno pitju, kuhanju, 

pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na svoje poreklo in ne glede na to, ali 

se zagotavlja iz vodovodnega omrežja, cisterne, steklenic ali posod; (b) vso vodo, ki se v  podjetjih  

za proizvodnjo hrane uporablja za proizvodnjo, predelavo, konzerviranje ali trženje proizvodov  

ali snovi, namenjenih za prehrano ljudi, razen če se pristojni nacionalni organi prepričajo, da  

kakovost vode ne vpliva na zdravstveno ustreznost živil v končni obliki. Direktiva določa  

standarde kakovosti, mesta ustrezanja, spremljanje stanja, sanacijske ukrepe in omejitve 

uporabe, odstopanja, zagotavljanje kakovosti obdelave, opreme in materialov, pregled prilog s 

strani komisije, obveščanje potrošnikov in poročanje komisiji.  
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Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES je z dne 23. oktobra 2000 določila okvire 

za ukrepe skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000) za varstvo celinskih  

površinskih voda, somornic, obalnega morja in podzemne vode:  

 

(a) ki  preprečujejo nadaljnje slabšanje stanja vodnih ekosistemov ter, glede na njihove potrebe 

po vodi, stanja kopenskih ekosistemov in močvirij, ki so neposredno odvisni od vodnih  

ekosistemov, to  stanje  varujejo  in  ga izboljšujejo;  

 (b) ki  spodbujajo trajnostno rabo vode, ki temelji na dolgoročnem varstvu razpoložljivih vodnih  

virov;  

(c) katerih cilj je večje varstvo in izboljšanje vodnega okolja, ki se med drugim lahko doseže s 

posebnimi ukrepi za postopno zmanjšanje odvajanja, emisij in uhajanja prednostnih snovi, ter  z 

ustavitvijo ali postopno odpravo odvajanja, emisij  in  uhajanja prednostnih nevarnih  snovi; 

(d) ki zagotavljajo postopno zmanjšanje onesnaženosti podzemne vode in preprečujejo njeno  

nadaljnje onesnaževanje, 

(e) ki prispevajo k blažitvi učinkov poplav in suš ter s tem prispevajo k:  

- zagotavljanju zadostnih zalog kakovostne površinske in podzemne vode, potrebne za 

trajnostno, uravnoteženo in pravično rabo vode, 

- znatnemu zmanjšanju onesnaževanja podzemne vode, 

- varstvu teritorialnih in morskih voda,  

- uresničevanju ciljev ustreznih mednarodnih sporazumov, skupaj s tistimi, katerih cilj  je preprečiti  

in odpraviti onesnaževanje morskega  okolja, z ukrepanjem skupnosti na podlagi člena 16 (3), da 

se ustavijo ali postopno odpravijo odvajanje, emisije in uhajanje prednostnih nevarnih snovi, s 

končnim ciljem, da se v morskem okolju za naravno prisotne snovi dosežejo koncentracije, ki  so  

blizu vrednostim naravnega ozadja, in za sintetične snovi čim bližje vrednosti nič.  

 

Direktiva2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu 

podzemne vode pred onesnaženjem in poslabšanjem (UL L št. 372, 27. 12. 2006) določa, posebne 

ukrepe za preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja podzemne vode. Ti ukrepi vključujejo:  

a) merila za ocenjevanje dobrega kemijskega stanja podzemne vode in b) merila za določitev in 

obračanje pomembnih in stalno naraščajočih trendov ter za opredelitev izhodiščnih točk za 

obračanje trendov. Direktiva določa merila za ocenjevanje kemijskega stanja podzemne vode. Za 

ocenjevanje kemijskega stanja telesa podzemne vode ali skupine teles podzemne vode 

uporabljajo države članice v skladu s točko 2.3 Priloge V k  Direktivi 2000/60/ES naslednja merila:  

a) standarde kakovosti podzemne vode iz Priloge I; b) vrednosti praga, ki jih določijo države 

članice v skladu s postopkom iz dela A Priloge II za onesnaževala, skupine onesnaževal in kazalce 

onesnaženja, ki na ozemlju države članice prispevajo k tveganju, da telesa ali skupine teles 

podzemne vode ne bodo dosegla dobrega stanja, pri čemer se upoštevajo vsaj seznami iz dela B 

Priloge II. Uredbe o vodovarstvenih območjih, oziroma do njihove uveljavitve veljavni občinski  

odloki določajo vodovarstvena območja za vodna telesa vodonosnikov, ki se uporabljajo za 

oskrbo prebivalcev s pitno vodo, kot tudi vodovarstvene režime in roke za prilagoditev  

vodovarstvenim režimom na vodovarstvenih območjih. [2] 
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Okvirna direktiva zato določa, da naj države članice zagotovijo: 

- da cenovna politika porabnike ustrezno spodbuja, da gospodarno uporabljajo vodne vire in 

tako prispevajo k okoljskim ciljem na stroškovno ustrezen način, 

- ustrezen prispevek različnih rab vode, razdeljenih vsaj na industrijo, gospodinjstva in 

kmetijstvo; 

- povračilo stroškov storitev za rabo vode, ki temelji na ekonomski analizi rabe vode, 

upoštevajoč načelo, da plača povzročitelj obremenitve. [3]   

 

V skladu z načelom, da stroške krije povzročitelj obremenitve, uporabniki plačajo rabo vode 

proporcionalno glede na povzročene stroške različne rabe vode. Oblikovanje cenovne politike 

mora temeljiti na analizi povpraševanja ob upoštevanju dolgoročnih napovedi ponudbe vode na 

vodnem območju. Če je potrebno, se izdelajo tudi ocene količine, cen in stroškov, povezanih s 

storitvami za rabo voda, in ocene ustreznih naložb, vključno z napovedmi le-teh. Cena, ki jo 

uporabniki plačajo za vodo, mora vključevati tako obratovalne kot vzdrževalne stroške oskrbe in 

ravnanja z vodo, kot tudi stroške vlaganja v infrastrukturo. Učinkovita politika določanja cene 

vode ima vpliv na povpraševanje po vodi in na različne uporabe vode. Kot rezultat neposrednega 

vpliva cene vode na uporabo vode in na onesnaževanje, je viden zmanjšan pritisk na vodne vire. 

Učinkovita cena vode zagotavlja, da je vodna infrastruktura ustrezno urejena, da je zbranih dovolj 

sredstev za vzdrževanje, delovanje in obnovo infrastrukture. Podatki o oskrbi z vodo, 

povpraševanju in stroških predstavljajo podlago za določanje cene vode. [3] 

Akti lokalne skupnosti 

V Občini Gorje je področje oskrbe s pitno vodo urejeno za naslednjimi pravnimi akti: 

 

Sklep o premoženju Občine Gorje (Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009). 

 

Sklep o dopolnitvi Sklepa o premoženju Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

68/2015 z dne 18.12.2015 ). 

 

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gorje (Uradni list RS, št.: 32/2012 z dne 4.5.2012 

spremembami in dopolnitvami).  

 

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 18/2012 z dne 1.6.2012).  

 

Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe oskrba s pitno vodo (Občinski svet Občine Gorje 2016-2020).  

 

Program oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje (Infrastruktura Bled ,2014 – 2017  in 2018–2021).  

 

Drugi akti  
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Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Ovčja Jama 

(Uradni list RS št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999 ). 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za 

zavarovanje vodnega zajetja Ovčja Jama (Uradni list RS št. 61/01 z dne  23.7.2001). 

 

Pogodba z javnim podjetjem Infrastruktura Bled z dne 7.4.2010 o poslovnem najemu javne 

infrastrukture. 

 

Pogodba z javnim podjetjem Infrastruktura Bled z dne 28.4.2015 o vzdrževanju hidrantnega 

omrežja. 

 

Pogodba o zagotavljanju finančnih sredstev za magistralni vodovod Radovna, sklenjena  med 

Občino Radovljica in Občino Bled dne 9.3.2004. 

 

Cenilno poročilo o funkcionalni vrednosti infrastrukture vodovodnega sistema za območje 

občin Gorje, Bled in Radovljica v juniju 2011 in revalorizacije v letu 2016, ki ga je izdelal cenilec Silvo 

Plesnik. 

 

Dogovor o sofinanciranju stroškov investicijskega vzdrževanja magistralnega vodovoda 

Radovna sklenjen med Občino Gorje, Občino Radovljica in Občino Bled, januar 2017.  

 

Pravna in normativna  zaščita vodnih virov   

Širok konsenz glede obstoja pravice do čiste pitne vode je leta 2010 dokazal sprejem Resolucije 

Generalne skupščine ZN o človekovi pravici do vode in sanitarij. Obstoj pravice do vode v svojih 

ustavi priznava tudi Slovenija. Sistem oskrbe s pitno vodo v Sloveniji  je skoraj v celoti urejen na 

ravni podzakonskih aktov, urejanje številnih pomembnih vprašanj pa je prepuščeno občinam, saj 

oskrba s pitno vodo sodi v njihovo pristojnost. [14] 

 

Z vodovarstvenimi območji in vodovarstvenimi režimi na teh območjih varujemo pitno vodo, ki se 

uporablja za javno oskrbo prebivalstva. Z omejevanjem poseganja z gradnjami in omejevanjem 

dejavnosti na teh območjih zmanjšujemo možnosti za morebitno poslabšanje kakovosti pitne 

vode in posredno zagotavljamo zadostno količino vode in njeno zdravstveno ustreznost. Najožje 

vodovarstveno območje (VVO I), je območje okoli zajetja. Zaradi naravnih značilnosti tega 

območja onesnaževala zelo hitro dospejo do zajetja, zato mora biti to območje tako veliko, da se 

zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaževanje s patogenimi mikrobiološkimi organizmi in 

drugimi onesnaževali. Na ožjem vodovarstvenem območju (VVO II) mora biti glede na hidrološke 

razmere in dinamiko vode zagotovljen dovolj dolg zadrževalni čas in dovolj veliko razredčenje 

onesnaževal ter s tem sprejemljivo tveganje za onesnaženje vode v zajetju z onesnaževali, ki 

počasi razpadejo. Hkrati mora biti zagotovljen tudi dovolj dolg čas za morebitno ukrepanje v 

primeru razlitij oziroma izpustov nevarnih snovi. Širše vodovarstveno območje (VVO III) zajema 
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celotno napajalno območje zajetja in je namenjeno dolgoročnemu zagotavljanju zdravstvene 

ustreznosti pitne vode. [15] 

 

Od leta 2011 je v pripravi uredba o določitvi novega VVO Radovna, kar je še posebej pereče v luči 

trenda poslabševanja kvalitet vode na zajetju Ovčja Jama. Občina Gorje kljub izdatnim naporom in 

posredovanjem pri pristojnih državnih organi še ni uspela doseči določitve novega širšega VVO, ki 

bi ustrezno zaščitil ta vodni vir. Zajetje Zmrzlek se nahaja na območju VVO Radovna. Varovanje  

območij  zajetji Benda 1 in Benda 2 na Zatrniku ni urejeno.  
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 Sedanje stanje 

 Ozadje 

Vodna dovoljenja  

Javni vodovodni sistem na območju občine Gorje obsega tri vire: drenažni vir Ovčja Jama in 

izvirsko zajetje Zmrzelek v dolini reke Radovne ter izvirski zajetji Benda 1 in Benda 2 na območju 

naselja Zatrnik.  

 

Uradni podatki o izdanih dovoljenjih  
Vir :ARSO  
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Javna oskrba s pitno vodo v pretežni meri temelji na vodnem zajetju Ovčja Jama. Iz tega izvira se 

črpa in preko magistralnega vodovoda dobavlja večina vode  za potrebe občine Gorje in delno za 

potrebe občin Bled ter Radovljica. Distribucijsko omrežje v občini Gorje je na magistralni vodovod 

priključeno s črpališčem v Grabčah in odcepom od magistralnega vodovoda pod Grabčami. 

Zmrzlek je rezervni vodni vir za nadomestitev izvira Ovčja Jama, zajetji na Zatrniku pa z lokalnim 

vodovodom oskrbujeta del naselja Zatrnik.   
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Lokacije vodnih virov   

Vodni viri  
Vir : PISO Občina Gorje  
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Infrastruktura 

Vodovodni sistem Radovna obsega magistralno in distribucijsko omrežje na območju občine 

Gorje. Dolžina magistralnega voda je 4,3 km, primarnega omrežja 28,7 km in sekundarnega s 

priključki 19,6 km. Omrežje je zgrajeno iz AC, PVC, PE in LŽ cevi. Na omrežju se nahajajo naslednji 

objekti in naprave:  

 

Vodohran: 5 (Dolgo Brdo, Spodnje Laze, Zgornje Laze, Spodnje Gorje, Fortuna-Gabrca) 

Črpališče: 4 (Grabče, Grabče za Laze, Laze, Dolgo Brdo) 

Raztežilnik: 2 (Zgornje Gorje, Fortuna-Gabrca) 

Naprave za obdelavo pitne vode: pred črpališčem Grabče se izvaja kloriranje pitne vode z 

natrijevim hipokloritom. 

Število hidrantov:  103 

 

VS Radovna   
Vir : PISO Občina Gorje  
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Vodovod sistem Zatrnik po podatkih izvajalca GJS oskrbuje s pitno vodo 62% od 39 prebivalcev    

in 2 gostinska objekta. Dolžina primarnega omrežja je približno 3.600 m in je zgrajeno iz 

alkatenskih cevi. Leta 2015 je bila  na vodovodnem  sistemu  Zatrnik  uvedena obdelava vode z UV-

dezinfekcijo. 

 

VS Zatrnik    
Vir : PISO Občina Gorje  

 

 

Poraba 

Po podatkih Eurostata in SURS za leto 2019 v državah Evropske unije v povprečju porabijo 70 

kubičnih metrov vode na prebivalca. V Sloveniji je povprečna poraba vode v gospodinjstvu 42 

kubičnih metrov na prebivalca. Gorenjska je s porabo 42 kubičnih metrov na prebivalca v 

Slovenskem povprečju. Povprečna letna poraba na prebivalca v občini Gorje je 36 kubičnih 

metrov. V občini Gorje je opazen  trend zmanjševanja porabe na prebivalca.  

 

Povprečna letna poraba na prebivalca   
Vir podatkov : Eurostat, Surs, izvajalec GJS 
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Občina Gorje, poraba  po letih v m3  in logaritemski trend  
Vir podatkov : izvajalec GJS 

 

 
 

 Mednarodni trendi 

Mednarodni trendi kažejo predvsem na odmik od zadovoljevanja vedno večjega povpraševanja 

po vodi s povečevanjem zmogljivosti javne infrastrukture k zmanjševanju porabe in povečevanju 

učinkovitosti porabe pri odjemalcih. Pri oblikovalcih politik oskrbe z vodo je zaznati trend k 

strateškemu pristopu, ki poleg oskrbe enakovredno upošteva celotni vodni cikel (deževnico, 

hudourniške vode, površinske vode, podtalnico in odpadne vode). To se odraža v povečani 

regulaciji z ostrejšimi pogoji pri novogradnjah, ki vključuje npr. splakovanje stranišč, namakanje 

vrtov in pranje perila z vodo iz zbiralnikov za deževnico, varčne pipe, tuše, stranišča, sisteme za 

ponovno rabo odpadne vode in sajenje odpornih rastlinskih vrst.  

 

Med konkretnimi ukrepi so na prvem mestu različne subvencije za zamenjavo obstoječih hišnih 

naprav z bolj varčnimi in vgradnja hišnih naprav za recikliranje sive vode in uporabo deževnice.  

Na področju kmetijske pridelave so pomembni premiki pri razvoju in izbiri kultivarjev, ki so bolj 

odporni na sušo, v industrij pa so že dalj časa v veljavi standardi, ki narekujejo zaprte sisteme 

uporabe vode v industrijske namene. Poleg naštetega, so se za učinkovite pri zmanjševanju 

porabe izkazale tudi spremembe v vedenju potrošnikov, ki jih je mogoče doseči s pomočjo 

izobraževanja, ozaveščanja in družbenega marketinga. Močan in učinkovit vpliv na obseg porabe 

je tudi cenovna politika.  
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KLJUČNI  IZZIVI, KI JIH NASLAVLJA STRATEGIJA 

- Dostopnost in razpoložljivost virov, 

- vpliv podnebnih sprememb, 

- kakovost vode, 

- povpraševanje in uporaba vode, 

- standardi,  stroški in učinkovitost oskrbe. 

 Ključni izzivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost in razpoložljivost 

Območje Slovenije je razmeroma bogato z viri pitne vode v podtalnici, območje Zgornje 

Gorenjske pa tudi s površinskimi vodami, katerih kvaliteta niha glede na količino pretoka in 

obremenjenost z antropogenimi dejavniki. V Sloveniji je glavni vir pitne vode podzemna voda, iz  

površinskih virov se oskrbuje le okoli 3 % prebivalstva. [4] 

 

Kapaciteta glavnega vira v občini Gorje, Ovčja Jama, je srednjeročno zadostna in stabilna. 

Projekcije povezane s podnebnimi spremembami izkazujejo morebitna kritična odstopanja le v 

primeru ekstremnih poletnih suš in nizkega pretoka reke Radovna. Težišče trajnostnega  

upravljanja s tem virom je obvladovanje tveganj, ki so povezana z možnostjo onesnaženja 

primarnega vira Ovčja jama in omejenost rezervnih virov, ki bi ta izpad lahko vsaj začasno 

nadomestili. Občina Gorje sicer razpolaga z rezervnim virom Zmrzelek, ki pa količinsko ne zadošča 

za oskrbo vseh sedanjih odjemalcev magistralnega vodovoda Radovna, v primeru izpada zajetja 

Ovčja jama. Rezervni vodni vir Zmrzlek v sedanjem stanju tudi ne zagotavlja ustrezne kakovosti 

pitne vode.  

 

Po podatkih izvajalca GJS avgusta 2020 oskrba s pitno vodo v naselju Zatrnik ni zagotovljena niti 

vsem stalnim niti začasnim in občasnim prebivalcem zaradi premajhne kapacitete obstoječih 

vodnih virov Benda 1 in Benda 2.  

Vpliv podnebnih sprememb 

Pomembno vlogo pri razpravah in pripravah strategij v zvezi s podnebnimi spremembami ima 

Medvladni odbor za podnebne spremembe –The Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC). IPCC je telo OZN za znanstveno oceno podnebnih sprememb. Ob zadnjem poročilu so 

opozorili na to, da je potrebno preiti iz globalnih in regionalnih ocen podnebnih sprememb, na 

bolj lokalne ocene. Stališče stroke v Sloveniji je, da so vodni viri in v enotni sistem oskrbe z vodo z 

enim upravljavcem povezana območja tiste lokalne enote, za katere je smiselna skupna strategija 

prilagajanja podnebnim spremembam. [16]  

 

Projekcija padavin na prispevnem območju reke Radovne, ki v pretežni meri napaja zajetji Zmrzlek 

in Ovčja Jama, izkazuje relativno povprečno letno stabilnost do leta 2041 in tudi naprej, vendar  
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ob naraščajočem pojavu izrazitejših poletnih sušnih obdobij ter spomladansko-zimskih intenzivnih 

padavinskih obdobjih. Nizki poletni pretoki lahko predstavljajo potencialno grožnjo izdatnosti 

vodnih virov, ki so odvisni od reke Radovne, visoki zimski in spomladanski pa predstavljajo 

povečano tveganje za onesnaženost vodnih zajetij.   

 

Projekcija padavin   
Vir :  ARSO  

 

 

Kakovost vode 

Do leta 2014, razen ekstremnega pretoka Radovne v letu 2012, je bila voda iz zajetja Ovčja Jama 

ustrezna, v letu 2014 pa so meritve pokazale vdor mikrobiološkega onesnaženja, ki se od takrat 

dalje povečuje. Skladno z navodili pristojnih institucij je bila zaradi tega v Grabčah nameščena  
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naprava za obdelavo vode, ki zagotavlja kakovost vode v okviru predpisanih standardov. V letu 

2020 je bilo odvzetih 107 vzorcev. Pri štirih so mikrobiološke preiskave pokazale prisotnost 

različnega števila bakterij (KB, SK37) v vrednosti od 4 do 130. Od vzpostavitve obdelave vode z 

natrijevim hipokloritom se na omrežju in pri končnih uporabnikih izvajajo meritve prostega klora v 

vodi. Mejni  vrednosti  sta od  sledi  do  0,50  mg/l. Sled  pomeni  zaznavnost  klora  z  meritvijo  z  

ustreznim  instrumentom  od 0,02  mg/l  naprej. Po izvedenih meritvah so najpogostejše vrednosti 

od  sledi  do  0,10  mg/l, vendar ne več kot 0,30 mg/l. Pitna voda iz vodovodnega sistema Radovna  

je  na  podlagi  opravljenih  preiskav in  analiz zdravstveno ustrezna.  

 

Na vodovodu Zatrnik je bilo v letu 2020 odvzetih 16 vzorcev. V treh vzorcih je bila ugotovljena      

prisotnost mikroorganizmov: EC, KBin EN. Izolacija teh mikroorganizmov dokazuje vpliv 

površinske vode na zajetje. Izveden je bil pregled vodovplivnega območja. Izvedlo se je tudi 

čiščenje in spiranje vodohrana in primarnega omrežja. Voda se redno  obdeluje z UV. [7]  

 

Število in kakovost vzorcev    
Vir podatkov : izvajalec GJS  

 

 
 

 

 

 

 

 

leto 

število 

odvzetih 

vzorcev

število 

oporečnih 

vzorcev

število 

vzorcev

število 

oporečnih 

vzorcev

število 

vzorcev

število 

oporečnih 

vzorcev

2004 4 0 1 1 1 0

2005 2 0 1 1 2 0

2006 12 0 2 2 6 0

2007 12 0 3 3 5 4

2008 12 0 2 2 ni podatka ni podatka

2009 12 1 3 3 10 4

2010 12 0 3 3 9 4

2011 12 0 3 2 16 11

2012 12 2 5 1 19 13

2013 12 3 4 3 19 13

2014 12 3 4 4 17 13

2015 12 0 5 4 21 7

2016 12 3 8 6 20 7

2017 12 7 8 5 18 5

2018 12 12 7 4 20 6

2019 12 11 9 4 20 6

2020 12 5 8 5 16 3

OVČJA JAMA ZMRZLEK ZATRNIK
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Povpraševanje po vodi 

Po podatkih ARSO ima poraba vode v Sloveniji na letni ravni razmeroma majhen delež bruto 

iztoka iz države. V  letu 2018 je bil letni indeks WEI 1+ okoli 3%, prav tak je bil tudi indeks WEI, ki 

kaže vrednosti glede na obdobno povprečje. Trend obdobnega indeksa rabe vode WEI je ustaljen, 

trend letnega indeksa WEI+ pa kaže rahlo zmanjševanje, vendar trend ni statistično značilen.  

 

Osnovni in letni indeks rabe vode    
Vir  :  ARSO 

 

 
 

Glede na delež skupne porabe vode in glede na letna in obdobna povprečja se Slovenija uvršča 

med države brez vodnega stresa. Vodni stres se prepoznava, ko povpraševanje po vodi presega 

obnovljive količine vse vode v določenem obdobju, ali ko onesnaženje omejuje njeno uporabo. 

Prva opozorilna vrednost za nevarnost za vodni stres na določenem območju je pri okoli 20 % 

opozorilne vrednosti za vodni stres, pojavlja pa se pri preseganju 40 % porabe vode glede na 

količine vse obnovljive vode, oz. skupnega bruto odtoka iz države.  [9]  

 

Kazalniki rabe vode po letih      
Vir  :  SURS 

 

1 Indeks WEI (angleško: WEI – Water Exploitation Index) se uporablja za primerjavo letnih količin vse porabljene vode s povprečjem 

dolgoletnega obdobja. Uvedla ga je Evropska agencija za okolje (EEA). WEI kaže na porabo površinske in podzemne vode v primerjavi 

s povprečjem bruto iztoka iz države v dolgoletnem obdobju (osnovni WEI indeks)oziroma v primerjavi z bruto iztokom v posameznem 

letu (letni WEI+ indeks) 
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Z vidika količinsko in kvalitetno razpoložljivih virov pitne vode na območju Gorenjske ter 

predstavljenih trendov porabe, dolgoročno ni pričakovati omejitev pri oskrbi, ki bi bile posledica 

povečevanja povpraševanja po pitni vodi.  

Standardi, stroški in učinkovitost oskrbe 

Tehnični standardi so na območju distribucijskega omrežja, ki se oskrbuje iz magistralnega 

vodovoda Radovna v občini Gorje, v okviru predpisov. S posodabljanjem omrežja se zmanjšujejo 

vodne izgube in zagotavlja povečanje zanesljivosti oskrbe. Na območju vodovoda Zatrnik je 

doseganje predpisanih tehnični standardov oteženo. Standardi niso vedno doseženi predvsem  

zaradi nizke izdatnosti in slabe kakovosti vodnega vira, kar je med drugim tudi posledica 

neurejenega pravnega stanja, ki otežuje investicijsko vzdrževanje vodnega zajetja.  

 

Cenovna dostopnost je opredeljena na podlagi priporočil  Evropske komisije [10]:  

- tarife morajo prispevati k trajnosti vodne infrastrukture zato bi morale v praksi vključevati 

vsaj operativne stroške in stroške vzdrževanja ter velik del amortizacije sredstev;  

- račun za vodo in odvajanje odpadne vode skupaj lahko znaša do 4 % dohodkov gospodinjstva.  

Cena vode v občini Gorje je določena z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gorje, ki ga na podlagi veljavnih predpisov 

pripravi izvajalec GJS.  

 

Cena vode     
Vir  :  izvajalec GJS  

 

 
 

CENA OSKRBE Z VODO PREDRAČUNSKA POTRJENA

cena omrežnine (Eur/DN20/mesec) 7,1837 7,1859

cena vodarine 0,5581 0,5598
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Cena vode, ki se zaračunava uporabnikom, je skladna s smernicami Evropske komisije in je v 

okviru 10% odstopanja od cene, ki se letno uravnava s korekcijo predračunske cene, na podlagi 

dosežene obračunske cene v preteklem obdobju.   

 

Cenovna dostopnost, kot delež stroškov vode ter odvajanja in čiščenja odpadne vode v 

razpoložljivem dohodku gospodinjstva,  je izračunan na podlagi podatkov SURS o razpoložljivem 

prihodku na prebivalca Gorenjske regije in podatka izvajalca GJS oskrbe z vodo Infrastruktura 

Bled za leto 2019 . 

 

Delež stroška oskrbe z vodo v razpoložljivem dohodku     
Vir  :  SURS, izvajalec GJS, izračun 

 

 
 

Stroškovno učinkovitost izvajanja GJS je moč ugotavljati primerjalno, na osnovi podatkov 

Ministrstva za okolje in prostor o statističnih povprečjih stroškov, v primerljivih občinah v 

Sloveniji. 2   

 

Cenovna primerjava      
Vir  : izvajalec GJS  

 

 
 

 

 

2 Primerjava ni povsem ustrezna vendar v času priprave tega dokumenta ni na razpolago boljše. Niso bile upoštevane geografske 

značilnosti občin (vodnatost, relief) in tudi ne tehnični parametri izvajanja storitev (dolžina in starost cevovodov, način poselitve, 

tehnološke specifike priprave in distribucije vode) [11] 

KAZALNIK VREDNOST ENOTA

razpoložljivi dohodek na prebivalca, Gorenjska 12861 EUR

omrežnina 7,8662 EUR/m3

vodarina 0,6112 EUR/m3

cena odvajanja in čiščenja 1,4083 EUR/m3

povprečna velikost gospodinjstva 2,46 PE

povprečna poraba vode  na gospodinjstvo 88,56 m3

povprečni strošek vode in odvajanja na gospodinjstvo 273,24 EUR

delež stroška vode in odvajanja v razpoložljivem dohodku 0,86 %

Povprečna cena na primerljivem območju 3,2819 3,1091 0,5812 0,5079

Občina Gorje 4,4601 4,456 0,3922 0,389

Obračunska 

cena

Javna infrastruktura 

(EUR/DN20)
Izvajanje storitev (EUR/m3)

Primerjava 

Potrjena 

cena za 

uporabnike

Potrjena 

cena za 

uporabnike

Obračunsk

a cena
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Primerjava   poslovne učinkovitosti  
Vir  : izvajalec GJS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povpreč je 

panoge

E 36

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,09 0,82

Gospodarnost poslovanja 1,02 1,01

Povprečna mesečna plača (v EUR) 1,724 1,732

Kazalnik Izvajalec GJS
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Drugi del:  
Vizija in strategija  
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 Vizija in vodilna načela 

 Vizija 

Trajnostna, varna, zanesljiva in vzdržna javna oskrba z vodo za vse uporabnike je dragocen vir 

obstoja in razvoja za sedanjo in bodoče generacije. Pomembno prispeva k bivanjski kakovosti, 

zdravju  in zadovoljstvu prebivalcev in obiskovalcev ter  krepitvi lokalnega gospodarstva.  

 Vodilna načela  

Sodelujemo pri zagotavljanju varne, zanesljive in trajnostno upravljane oskrbe za današnjo ter 

bodoče generacije. 

 

Ključna partnerstva Občine Gorje pri doseganju ciljev povezanih z vodno oskrbo so lokalne 

skupnosti, s katerimi si delimo vodne vire, združenja in organizacije, ki si prizadevajo za varno in 

zanesljivo ter trajnostno upravljane z vodo, nosilci gospodarske in kmetijske dejavnosti ter 

državni regulator.  

 

Oskrba z vodo nima ključnega pomena samo za zdravje prebivalcev, ampak tudi za razvoj 

gospodarstva. 

 

Občina je zavezana k zagotavljanju oskrbe z vodo na družbeno, ekonomsko, kulturno in okoljsko 

sprejemljiv način. 

 

Stroški in prihodki  povezani z oskrbo so transparentni. 

 

Viri so omejeni, iščemo načine kako razvijati in zagotavljati oskrbo s pitno vodo ob spoštovanju 

teh omejitev. 

 

Na tveganja povezana s podnebnimi spremembami in antropogenimi dejavniki se odzivamo s 

preventivnimi ukrepi.  
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 Strateški stebri, usmeritve in cilji 

Strateški stebri in usmeritve izhajajo iz vizije in vodilnih načel ter vodijo k doseganju strateškega 

cilja. Uokvirjajo izvajanje ukrepov, ki so usmerjeni k doseganju operativnih ciljev. Doseganje 

operativni ciljev je merljivo s kazalniki in vrednostmi, ki so pripisane k vsakemu od opredeljenih 

operativnih  ciljev. Ukrepi so usklajeni z vizijo, strategijo in operativnimi cilji.  

 

Predlagani ukrepi  so: 

- družbeno ekonomsko upravičeni, 

- realno izvedljivi glede na operativne in finančne zmožnosti in  

- trajnostno naravnani.  

 

Strateški okvir predstavljen v tem dokumentu bo lahko služil svojemu namenu ob periodičnih  

novelacijah skozi bistveno daljše obdobje kot pet let. Predstavljen strateški okvir temelji na 

sodobnih spoznanjih stroke na področju komunalne dejavnosti, ki zagovarja celovit pristop k 

obravnavanju oskrbe z vodo. [13] Akcijski načrt ukrepov do leta 2026 je postavljen v srednjeročni  

časovni okvir zaradi doseganja zgoraj navedenih kriterijev, ki jih morajo učinkoviti ukrepi 

izpolnjevati. 

 

Strateški okvir:  stebri, usmeritve in  cilj       
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  Prvi steber: CELOVITA OBRAVNAVA 

 
 

Izzivi, priložnosti in dosežki 

Strateška obravnava oskrbe z vodo je ena izmed trajnostnih strategij, na katerih temelji sedanji in 

prihodnji razvoj Občine Gorje. Sistemska ureditev strateškega načrtovanja na področju oskrbe z 

vodo je enako pomembna kot sistemska ureditev strateškega načrtovanja na ostalih področjih 

gospodarskega, socialnega in prostorskega razvoja lokalne skupnosti. Občina Gorje ima že 

vpeljano strateško načrtovanje na področju družbeno ekonomskega razvoja, prostorskega 

razvoja, razvoja turizma in oskrbe z vodo. Prvo strategijo oskrbe z vodo je občina izdelala za 

obdobje 2015 – 2020 in se je iztekla v lanskem letu. Dosežki izvajanje pretekle strategije so 

predstavljeni v prvem delu tega dokumenta.  

Ukrepi za doseganje operativnih ciljev 

1. Spremljanje kazalnikov doseganja ciljev 

 

V akcijskem načrtu so opredeljeni ukrepi za doseganje posameznih ciljev, časovni okvir izvajanja, 

ocena vrednosti in nosilec izvajanja. Uspešnost izvedenih ukrepov se ocenjuje z vidika doseganja 

kazalnikov v predvidenem časovnem roku, ki ga določa akcijski načrt. Spremljanje kazalnikov je 

permanenten ukrep, ki se izvaja skozi celotno obdobje izvajanja strategije.  

 

2. Revizija strategije   

 

Revizija strategije se izvede po zaključku posameznega pomembnejšega ukrepa ali skupine 

ukrepov. Z revizijo se ponastavi operativne parametre izvajanja strategije glede na že realizirane 

ukrepe in prevrednoti operativne cilje in kazalnike doseganja teh ciljev.  

 

3. Novelacija strategije 

 

Strategija se novelira po petletnem obdobju njenega izvajanja. Na novo se ovrednotijo strateška 

izhodišča in strateške usmeritve. Določijo se novi operativni cilji in ukrepi za njihovo doseganje.  

 

 

Št. Operativni cilji Kazalniki Vrednosti  kazalnikov

1.1.

Redno strateško 

načrtovanje in spremljava 

izvedbe

Periodična ocena dosežkov, 

dopolnitev  in novelacija 

strategije 

Ocena  in  dopolnitev v 

razmiku do 3  leta, 

novelacija  do 6 let

1.2.

Povečanje vključevanja 

javnosti v strateško 

načrtovanje in spremljanje 

izvajanja strategije

Število javnih obravnav Vsi akti v okviru procesa 
načrtovanja in izvajanja 

strategije so predmet javne 

obravnave

1. CELOVITA OBRAVNAVA 

Strateško obravnavanje in načrtovanje  vseh vidikov upravljanja oskrbe  z vodo  
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4. Vzpostavitev sistema za javno objavo in javno obravnavo na medmrežju  

Na občinskih spletnih straneh se uvede forum, ki omogoča javno razgrnitev predlaganih ukrepov 

in aktivnosti ter komentiranje in izmenjavo mnenj javnosti glede predlaganih ukrepov in 

aktivnosti v zvezi z oskrbo z vodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Občina Gorje,  Strategija oskrbe s pitno vodo 

2021 – 2026 

 42 

 

 Drugi steber: VODNI VIRI 

 
 

Izzivi, priložnosti in dosežki 

Občina Gorje mora za vse svoje prebivalce zagotavljati zadostno količino čiste in varne pitne 

vode. Na podlagi pogodbe o sodelovanju, ki opredeljuje razmerja do občin Bled in Radovljica, je 

dolžna skrbeti tudi za vodne vire in transportno omrežje magistralnega vodovoda Radovna na 

svojem območju, za potrebe vseh treh občin v obsegu oskrbe iz magistralnega vodovoda 

Radovna. 

 

Vodni vir, iz katerega se oskrbuje magistralni vodovod Radovna, je bil do leta 2010 glede na  

dotedanja vzorčenja in analize neoporečen. Po tem obdobju so se začela pojavljati mikrobiološka 

onesnaženja, katerih izvor ni zanesljivo ugotovljen in tudi ne odpravljen.  Vodna zajetja Zmrzlek in 

Zatrnika sta oporečna že skozi daljše obdobje spremljanja kakovosti vode s sistematičnim 

vzorčenjem. 

 

Vodni zajetji Ovčja jama in  Zmrzlek  se nahajata v  dolini  reke Radovne med Pokljuko in Mežakljo. 

Izsledki dosedanjih raziskav prispevnih virov za zajetje Ovčja Jama so pokazali, da v povprečju 

močno prevladuje voda iz reke Radovne, v nekateri letnih obdobjih pa se poveča pritok 

podzemne vode iz Mežaklje. [5] Raziskava s sledilnimi poizkusi je bila prvi korak k ugotavljanju 

vzrokov onesnaženj glavnega vodnega vira v občini. Onesnaženost zajetja Zmrzlek je po ocenah 

izvajalca GJS posledica njegove zmanjšane čistilne sposobnosti, onesnaženje vira Zatrnik pa 

površinskih voda, ki se natekajo v zajetje. Od leta 2011 dalje je v pripravi nova uredba o 

vodovarstvenem območju Radovna. Pripravljavec je Ministrstvo za okolje in prostor.  

 

Občina Gorje je do sedaj že izvedla vrsto aktivnosti povezanih z zaščito vodnih virov pred 

onesnaženjem. Izvedeni sledilni preizkus je postavil temelj za razumevanje vplivov posameznih 

Št. Operativni cilji Kazalniki Vrednosti  kazalnikov

2.1.
Ureditev sistemske zaščite 

VVO

Akti o zaščiti VVO Vsa VVO so zaščitena s 

pravnimi akti do leta 2023

2.2.

Naloga trajnostnega 

gospodarjenja z  vodnimi 
viri se  umesti v občinske 

akte

Dopolnitve relevantnih 
občinskih aktov

Število dopolnjenih 

občinskih aktov

2.3.

Proaktivno odkrivanje in 
zmanjševanje ali 

odpravljanje tveganj

Neskladni vzorci na vodnih 

zajetjih ali v njihovem 
prispevnem območju

Trend zmanjševanja števila 

neskladnih vzorcev

2.4.

Ureditev odvajanja in 
čiščenja odpadnih vod na 

območju celotne občine v 

skladu s prepisanimi 

standardi

Objekti z urejenim 
odvajanjem in čiščenjem 

odpadne vode

98% objektov z urejenim 
odvajanjem in čiščenjem 

odpadne vode do leta 2025

2. VODNI VIRI

Trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri
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prispevnih virov na zajetje Ovčja Jama, zato bo v nadaljevanju mogoče raziskavo nadgraditi z   

odkrivanjem vzrokov onesnaženja. Ugotovitve izvajalca GJS glede zajetja Zmrzlek so že vplivale 

na investicijsko usmeritev Občine Gorje v okviru sporazuma z občinama Bled in Radovljica. Tako je 

v sklop projekta obnove magistralnega vodovoda Radovna vključena tudi sanacija in aktivacija 

rezervnega vodnega zajetja Zmrzlek, ki bo v času obnove dopolnjeval zmanjšano dobavo vode iz 

Ovčje Jame. Občine Gorje, Bled in Radovljica že več let usklajeno komunicirajo s pristojnimi 

državnimi organi, da bi dosegle napredek pri pripravi uredbe o vodovarstvenem območju.   

Ukrepi za doseganje operativnih ciljev 

1. Povezovanje z različnimi deležniki pri vzpostavljanju ustrezne zaščite VVO.  

Povezovanje z lokalnimi skupnostmi (združenja občin) na nivoju države in regije pri vplivanju na 

MOP glede pospešitve postopka priprave uredbe za zaščito VVO v občini Gorje. 

2. Vpeljava obveznosti presoje vpliva  na oskrbo z vodo pri vseh občinskih projektih 

Občina svoje akte dopolni z določili, ki napotujejo na obvezno presojo vpliva na oskrbo z vodo pri 

vseh občinskih projektih, kjer je to relevantno.  

3. Sprejem izvedbenih občinskih aktov v zvezi z VVO  

Občina v okviru svojih pristojnosti izvede vse postopke za vzpostavitev ustreznega regulatornega 

okolja, ki bo ščitilo vodne vire v občini.  

4. Izdelava študije z analizo in oceno možnih vzrokov onesnaženj 

Na podlagi že izdelane raziskave s sledilnimi preizkusi, se vzporedno z vzorčenjem vode v jaških 

Ovčja Jama, izvede raziskava z analizo vzorcev Radovne in njenih pritokov v območju zbiralnika 

Ovčja Jama. Raziskava mora zajeti obdobje vseh hidroloških sezon.  

5. Izdelava progama preventivnega monitoring potencialnih virov onesnaženj 

Poleg analize tveganj, ki jo izvajalec GJS na tri leta predstavi v svojem Programu upravljanja, se na 

podlagi rezultatov raziskave iz predhodnega ukrepa izdela tudi podroben program preventivnega 

monitoringa v zaledju vodnih virov. 

6. Srednjeročni program ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih vod 

Izdela se program ureditve odvajanja in čiščenja voda, ki bo zajel vsa naselja v občini in s katerim 

se bo uredila priključitev vseh objektov na ustrezen sistem čiščenja odpadnih vod. 
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  Tretji  steber: VODOVODNI SISTEMI 

 

 

Izzivi, priložnosti in dosežki 

Velik del občine predstavljajo neposeljena naravna območja. Poselitev je skoncentrirana v 

Gorjanskem kotu, med strugo Radovne na severozahodu, Pokljuko na jugu in železniško progo 

Jesenice - Nova Gorica na vzhodu. Manjši zaselki ležijo še na planoti Mežakla in v dolini Radovne. 

[12] Reliefne značilnosti in razmeroma razčlenjena poselitev v občini je izziv za vzpostavljanje 

katerekoli javne infrastrukture, še zlasti pa za vodovod in odvajanje odpadne vode. Izziv 

predstavlja tudi soodgovornost občin Gorje, Bled In Radovljica pri zagotavljanju oskrbe s čisto in 

varno vodo za preko 25.000 prebivalcev v vseh treh občinah. 

 

Občina Gorje je v okviru izvajanja strategije 20015 - 2020 že postavila finančni temelj za vzdržno 

gospodarjenje z vodo s tem, da je uspešno uredila upravljavska in sovlagateljska razmerja z 

občinama Bled in Radovljica pri magistralnem vodovodu Radovna in zajetju Ovčja Jama.  

 

Priložnost se kaže v možnostih za sofinanciranje razvoja vodnega sektorja s sredstvi Evropskih 

skladov, saj zaradi števila odjemalcev na magistralnem omrežju dosega kriterije za kandidaturo, ki 

jih občina sama s svojimi 3000 prebivalci ne bi mogla doseči. Tako je že v pripravi projekt obnove 

magistralnega vodovoda Radovna do Grabč, projekt izgradnje vodohrana v Spodnjih Gorjah ter 

ureditve rezervnega vodnega vira Zmrzlek. Oskrba  z vodo je na območju vodooskrbnega sistema 

Radovna urejena tako glede količine kot kakovosti, ker se voda obdeluje pred izpustom v 

distribucijsko omrežje. Neustrezno je urejeno območje naselja Zatrnik, ki nima na voljo ne dovolj 

kakovostne in tudi ne zadostne količine pitne vode.  

 

 

 

 

 

Št. Operativni cilji Kazalniki Vrednosti  kazalnikov

3.1.

Zagotoviti kvalitetno in 

varno vodo v zadostnih 
količinah za vse uporabnike

Priključeni uporabnik na 

javni vodovodni sistem ali 

sistem pod javnim 

nadzorom

100% priključenost do leta 

2023

3.2.

Povečanje investicij v vodni 

sektor

Obseg investicij 100% obračunane realne 

amortizacije od leta 2023 

dalje

3.3.

Zagotovitev finančnih virov 

za vzdrževanje in investicije 

v vodovodne sisteme

Razlika med izračunano in 

obračunano amortizacijo v 

omrežnini po metodologiji  

MEDO

Razlika je 0 od leta 2023 

dalje

3. VODOVODNI SISTEMI

Vzdržno gospodarjenje z vodovodnimi sistemi , investicije v obnovo in razvoj
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Ukrepi za doseganje operativnih ciljev 

1. Program investicijskega vzdrževanja in investicij v novogradnje  

V okviru priprave proračunskih dokumentov in Operativnega programa oskrbe z vodo se pripravi 

podroben srednjeročni investicijski program vzdrževanja in novogradenj infrastrukture za oskrbo 

z  vodo. V ta program se vključi novogradnja vodovoda Zatrnik, postopna zamenjava azbestnih 

cevi in uvedba daljinskega integriranega sistema nadzora in upravljanja vodovodnega sistema za 

zmanjševanje vodnih izgub. 

2. Ocena realne vrednosti infrastrukture in določitev realne amortizacije 

Izdela se novelacija cenitvenih projektov, s katerimi je bila ugotovljena vrednost infrastrukture za 

oskrbo z vodo. Na podlagi noveliraInih cenitev se izvede izračun amortizacije po predpisani  

metodologiji MEDO.  

3. Zagotavljanje finančnih virov z doseganjem realne cene oskrbe z vodo  za uporabnike 

Na podlagi izračunane amortizacije iz predhodnega ukrepa se določi vrednost najemnine izvajalcu 

GJS in posredno omrežnina  za uporabnike, ki mora dosegati polno vrednost amortizacije.  

4.  Pridobivanje drugih finančnih virov 

Po določitvi kriterijev za pridobivanje sredstev iz Kohezijskega sklada v naslednji finančni 

perspektivi, se  pripravi nabor projektov, ki bi jih lahko poleg projekta za obnovo magistralnega 

vodovoda, ki je  že v pripravi, lahko  še vključili v finančno shemo Kohezijskega sklada.  
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 Četrti steber: GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA 

 
 

Izzivi, priložnosti in dosežki 

Izvajanje GJS oskrbe z vodo je podvrženo kritičnemu očesu javnosti, ki se vedno bolj zaveda 

pomembnosti zanesljive in zdravstveno neoporečne oskrbe vodo. Problem, pri določitvi kriterijev 

po katerih se presoja delovanje GJS, je podoben kot pri ostalih javnih storitvah. Uporabniki  

zahtevajo doseganje predpisanega standarda, ob tem pa se zanemarjajo različni vidiki 

učinkovitosti delovanja pri doseganju predpisanega standarda. To ima za posledico prekomerno 

naraščanje stroška javne storitve in v končni fazi tudi zniževanje doseženega standarda, kot 

posledica pomanjkanja sredstev.  

 

V letu a 2012 je bila odpravljena zamrznitev cen komunalnih storitev in uveljavljena nova Uredba o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja. Z odpravo državnega administrativnega določanja cen komunalnih storitev se je 

pristojnost prenesla na občine. Občine, ki so odgovorne za zagotavljanje občinskih gospodarskih 

javnih služb, so postale tudi regulativni organ za potrjevanje cen komunalnih storitev. Dilema 

občin je tako vprašanje, kateri stroški izvajanja javne službe in v kolikšni višini so dejansko 

upravičeni. Dilema izvajalcev GJS pa kako argumentirati stroške izvajanja javne službe. Odgovor 

na to so ponudili GZS –Zbornica komunalnega gospodarstva, Skupnost občin Slovenije, Združenje 

mestnih občin Slovenije ter Združenje občin Slovenije, ko so leta 2014 podpisali protokol o 

sodelovanju pri izdelavi primerjalne analize izvajanja komunalnih storitev. Primerjalno analizo 

izvaja Inštitut za javne službe. [18]  

Ukrepi za doseganje operativnih ciljev 

1. Dopolnitev občinskega odloka o izvajanju GJS z razširjenim obsegom obveznosti poročanja 

izvajalcev GJS   

Na območju občine Gorje je izvajalec GJS oskrbe z vodo podjetje Infrastruktura Bled. V  triletnem 

Operativnem programu oskrbe poroča le o najosnovnejših kazalnikih primerjave, ki jih narekujejo 

predpisi, ki določajo minimalno vsebino Operativnega programa oskrbe z vodo. Z ukrepom se 

uvede širši nabor kazalnikov, s katerimi se spremlja uspešnost in kakovost izvajanja GJS ter   

vsakoletno, namesto triletno ocenjevanje.  

Št. Operativni cilji Kazalniki Vrednosti  kazalnikov

4.1.

Dvig kvalitete izvajanja GJS Benchmarking v  panogi in 

med primerljivimi izvajalci

Povečevanje pozitivnega  

preseganje povprečja za 2% 

letno

4.2.
Zmanjšanje vodnih izgub Razlika med odvzeto in 

prodano količino

Zmanjševanje razlike za 5% 

letno  

4.3.

Povečanje varnosti in 

stabilnosti oskrbe 

Obseg izpada zaradi 

izrednih dogodkov merjen v 
času na uporabnika

Zmanjševanje obsega za 5% 

letno

4. GJS 

Odgovorno in učinkovito izvajanje  gospodarske javne službe oskrbe z vodo
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2. Pregledno oblikovanje realnih cen 

Oblikovanje cen oskrbe z vodo in čiščenje odpadne vode se določi na podlagi noveliranega 

izračuna vrednosti infrastrukture in omrežnine izračunane na podlagi amortizacije po 

metodologiji MEDO.  

3. Vzpostavitev sistema za učinkovito spremljanje in lociranje vodnih izgub na vodovodnem 

sistemu Radovna  

Projekt obsega izdelavo hidravličnega modela, določitev in vzpostavitev merilnih točk za nadzor 

tlakov in pretokov ter izbor in uvedbo informacijskega orodja za analizo pridobljenih podatkov in 

načrtovanje aktivnosti za izboljšanje delovanja.  

4. Izdelava načrta  za  zagotavljanje varnosti in stabilnosti oskrbe z vodo 

 

Načrt bo obsegal podrobno analizo in oceno vseh tveganj ter aktivnosti in ukrepe, ki jih pripravlja 

in izvaja upravljavec vodovodnega sistema, z namenom neprekinjene, zadostne, zdravstveno 

neoporečne in ekonomsko učinkovite oskrbe z vodo ter postopke verifikacije za preverjanje 

delovanje načrta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Občina Gorje,  Strategija oskrbe s pitno vodo 

2021 – 2026 

 48 

 

 Peti steber: UPORABNIKI 

 
 

Izzivi, priložnosti in dosežki 

Ozaveščen in zadovoljen uporabnik je izziv in osrednja točka okoli katere se suče celoten splet 

aktivnosti oskrbe z vodo. Pomanjkljiva ali neprimerna komunikacija, pomanjkanje informacij in 

neznanje vodijo v nepotrebne konflikte med izvajalci oskrbe z vodo in različnimi javnostmi ter 

posameznimi uporabniki. Izvajalec GJS skladno z zakonom že sedaj redno pripravlja in izvaja 

program obveščanja javnosti na svojih spletnih straneh o stanju, aktivnostih ter izrednih dogodkih 

na področju oskrbe z vodo. Priložnost se kaže v intenzivirani uporabi sodobnih komunikacijskih 

tehnologij, s katerimi je moč doseči in motivirati širšo javnost in razširiti sedanje enosmerno  

komuniciranje izvajalca GJS  v večsmerno komunikacijo med različnimi deležnik in javnostmi ter 

posameznimi uporabniki. Priložnost se kaže tudi v shemi spodbud po principu »investicija v 

prihranek«, s katerim Občina Gorje lahko financira spodbude za varčno in učinkovito uporabo 

vode.  

Ukrepi za doseganje operativnih ciljev 

1. Akcije za izobraževanje in ozaveščanje uporabnikov  

Občina pripravi celovit program aktivnosti za izobraževanje in ozaveščanje uporabnikov, ki 

vsebuje tematski okvir, ciljne skupine, časovnico lokacijsko opredelitev, promocijski splet in vire 

financiranja. Program se vključuje v širše  tematske teme in  dneve povezane z vodo, podnebnimi 

spremembami in varovanjem okolja na svetovni, evropski in državni ravni. 

2. Občina sistemsko uredi sofinanciranje in druge spodbude ter olajšave za investicije v varčno in 

učinkovito porabo vode 

Občina pripravi celovit program spodbud, v katerem opredeli vrste spodbud, upravičene  

prejemnike, obseg spodbud, vire financiranja  ter  postopke prijave in  izbora prejemnikov. 

3. Periodična meritev javnega mnenja  

Občina, v sodelovanju z izvajalci GJS, uvede periodično anketiranje uporabnikov, z namenom 

ugotavljanja smeri izboljšave storitev in merjenje zadovoljstva s storitvami GJS.  

 

 

Št. Operativni cilji Kazalniki Vrednosti  kazalnikov

5.1.
Dvig ozaveščenosti 

uporabnikov

Akcije za dvig 
ozaveščenosti uporabnikov

Število akcij, vključeno 

število uporabnikov

5.2.
Povečanje spodbud za 

varčno uporabo vode

Spodbude za varčno 

uporabo vode

Število prejemnikov 

spodbud

5.3.
Dvig ugleda oskrbe z vodo v 
očeh javnosti

Meritev javnega mnenja Pretežno pozitivno stališče 

Ozaveščanje uporabnikov, stimuliranje varčne in učinkovite rabe vode

5. UPORABNIKI
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PREJETE PRIPOMBE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ODZIV PRIPRAVLJAVCEV 

Vodovod Zatrnik 

Spremeni se ciljni roka za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za vovodovod 

Zatrnik. Predlagan rok je december 2021.

V tabeli Pregled ukrepov in aktivnosti  pri  točki 3.1.1.  spremenjen predviden rok na december 

2021.

V povzetku strategije se navede kot možni vir sofinanciranja sredstva državnega proračuna na 

podlagi Uredbe o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov investicij ter 

izvajanja dejavnosti v TNP in Akcijskega načrta za sofinanciranje parkovnih lokalnih skupnosti.

Dodano v Povzetek ,  stran 8. 

Za ukrep pod točko 3.1.2 - Izvedba projekta Zatrnik se določi rok izvedbe 2023-2024. V tabeli Pregled ukrepov in aktivnosti pri točki 3.1.2 se določi rok izvedbe 2023-2024.

Pod točko 2.3. Metodologija se doda tekst: "Ocene stroškov posameznih projektov se bodo 

nadomestile z ocenami iz investicijske in projektne dokumentacije, ko bo dokumentacija 

izdelana.  

Dodano pod točko teksta 2.3. Metodologija.

Pod točko 1.5. Geografsko območje obravnave  se zadnji stavek črta in nadomesti s stavkom:  

"Strategija ne vključuje virov in omrežji s katerimi ne upravlja izvajalec GJS." 

Spremenjeno pod točko teksta 1.5. Geografsko območje obravnave.

V poglavju o vodovodnem sistemu Zatrnik (str. 28) je napačen podatek o številu prebivalcev, ki 

jim je zagotovljena oskrba s pitno vodo, saj po podatkih Infrastrukture Bled d.o.o. od 39 

stalnih prebivalcev, 38% teh prebivalcev nima zagotovljene oskrbe s pitno vodo iz tega 

Spremenjeno  pod točko teksta 4.1.Ozadje/Infrastruktura. 

V poglavju o dostopnosti in razpoložljivosti vodnih virov (str. 30) je potrebno dodati pojasnilo, 

da oskrba s pitno vodo v naselju Zatrnik ni zagotovljena niti vsem stalnim, niti začasnim in 

občasnim prebivalcem zaradi premajhne kapacitete obstoječih vodnih virov Benda 1 in Benda 

2. (podatki Infrastrukture Bled d.o.o. v poročilu iz avgusta 2020). 

Dodano  pod točko teksta  4.3.Ključni izzivi / Dostopnost in razpoložljivost. 

V poglavju o kakovosti vode (str. 32) se podatek o 2 vzorcih oporečne vode iz vodovoda 

Zatrnik ne ujema s podatkom v tabeli, ki prikazuje 3 oporečne vzorce.

Usklajeno.

Kam se izteka odpadna voda iz Zatrnika? Glede na stanje v katastru infrastrukture imajo objekti na Zatrniku urejene individualne 

greznice.

Skladnost kakovosti vode s predpisi  

V strategiji je potrebno navesti razloge in ukrepe za odpravo neskladnosi vzorcev na zajeju 

Ovčja Jama. 

Do priprave stretegije še ni bil ugotovljen vzrok neskladnosti.

Kakovosti vode dvigniti na nivo, ko v normalnih okolišinah vode ne bo več potrbno klorirati. Ta cilj bo možno doseči, če se bo lahko ugotovil vzrok neskladnosti in ga bo možno odpraviti. 

Strategija naj med ključne izzive opredeli postopke s katerimi bo zagotovljena čim 

višja kvaliteta pitne vode brez pretiranega dodatnega kloriranja. 

Postopki so že opredeljen v okviru ključnega izziva "kvaliteta," strateške usmeritve "trajnostno 

gospodarjenje z vodnimi viri."

Varovanje vodnih virov



Strategija v ključnih usmeritvah  ne naslavlja  cilja  evropske direktive "večje varstvo in 

izboljšanje vodnega okolja." 

Trditev ne drži. Izboljšanje vodneg okolja je naslovljeno v okviru strateške usmeritve 

"trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri."

Ureditv VVO ni ustrezna, strategija mora predlagati ukrepe za ureditev VVO. Ukrepi so predlagani. 

Predlagamo, da se v strategiji jasno navede katere vsebine, ki bodo ščitile vodne vire v občini, 

lahko normativno regulira občina sama.

Lokalna skupnost ima kot regulator na področju VVO zelo omejene  prisojnosti, ki ji določa 

Zakon o vodah.  Ukrepi so navedeni v okviru doseganja operativnega cilja 2.1. 

Sprejme naj se občinski odlok, ki bo varoval območje Ovje Jame. Akt že obstaja.

Oskrba z vodo

Strategija mora opredleti ukrepe v primeru izpada zajetja Ovčja Jama. Opredljeno v okviru operativnega cilja 2.3. 

Strategija mora opredeliti vse ukrepe za zmanjšanje porabe, ki jih lahko občine 

sprejmejo, od npr. zajemanja in koriščenja meteorne vode za splakovanje WC, pranje 

avtomobilov, dvorišč. 

Opredeljeno v okviru operativnega cilja 5.2.

Navedba v strategiji glede dolgoročno količinsko in kvalitetno razpoložljivih virov pitne 

vode in trendov porabe, da na območju Gorenjske ni pričakovati omejevanja, je 

neutemeljena in napačna. 

Ocena temelji na podatkih ARSO.

V strategiji naj se navede navede nabor vseh konkretnih preventivnih ukrepov za preventivno 

odzivanje na tveganja za oskrbo z vodo.

Izdelava izvedbenih načrtov je predvidena kot ukrep v okviru opretivnega cilja 2.3.

Kazalnike doseganja strateških ciljev bo potrebno dopolniti z novimi objektivnimi kvalitativnimi 

in kvantitativnimi podatki. 

Opredeljeno v okviru operativnega cilja 1.1. 

Vključevanje javnosti 

Uporabnikom naj se v pisni obliki poda vsake 3 mesece informacija o stanju pitne vode z vsemi 

kvantitativnimi in kvalitativnimi podatki o njeni kvaliteti, kot tudi o količini klora oziroma UV 

obdelavi, kot tudi inšpekcijskih ukrepih in ugotovljenih kršitvah pravnih in fizičnih oseb, ki so 

vplivale na poslabšanje kvalitete vode za pitje. Poleg ankete bi občanom dali na pokušino 

Izvajalec GJS uporabnike redno na spletnih straneh v predpisanem obsegu obvešča o vseh 

potakih v zvezi s pitno vodo. 

Redakcijske pripombe 

Spremeni se naziv strategije v "Strategija upravljanja s pitno vodo." Se spremeni.

Osnutek ni lektoriran. Osnutki se ne lektorirajo. Prvo lektoriranje se izvede, ko gre dopolnjen osnutek kot predlog v 

obranavo na organe OS, drugo in hkrati končno pa po sprejemu na OS in pred objavo.

Metodologija navajanja virov ni ustrezna. Metodologija je skladna s predpis , ki urejajo avtorske pravice. 

Doda naj se zemljevid območja obravnave. Zemljevidi so že vključeni.

Dopolni naj se navedbe pravnih aktov zaradi izboljšanja sledljivosti. Dopolnjeno. 



Druge pripombe

Strategija je neambiciozna in premalo konkretna,  morala bi biti usmerjena  k "približevanju 

stanja naše pitne vode pred onesnaženjem."

V strategiji je opredeljeno 5 strateških usmeritev, 14 operativnih ciljev in 28 konkretnih 

ukrepov. 

Strategija ne ponuja nobenih novih ugotovitev in ni raziskovalno naravnana.  Priprava strategije je načrtovalski proces katerega rezulta je strateški načrt ali strategija. 

Raziskovanje pa je proces, ki ima za cilj odkrivanje novih znanj (ugotovitev).

Od objave vašega osnutka je IPCC objavil novo poročilo o stanju na področju podnebnih 

sprememb, ki prinaša nove, še bolj pesimistične ugotovitve. Predlagam, da si preberete vsaj 

njihov povzetek za odločevalce in presodite, ali je z ozirom na nova dognanja primerno 

ponovno premisliti katerega izmed aspektov vaše strategije oskrbe s pitno vodo.

Vir podatkov o podnebnih spremembah, ki so relevantni za to strategijo je ARSO, ki pri svojih 

analizah nedvomno upošteva aktualna priporočila IPCC. 

Iz podatkov, ki jih je objavil SIOL izhaja, da Občina Gorje do sedaj ni pridobila še nobenih 

evropskih sredtev iz Kohezijkega sklada. Za projekte navedene v strategiji bi lahko črpala 

sredstva iztega sklada. 

Podatki, ki jih je objavil SIOL obsegajo samo  leto 2015, 2016 in 2017. 

Strategija ne omenja pomena gozda za pitno vodo. Pripravljavec naj opiše pomen gozda, 

stanje in koliko površin je posekanih zaradi lubadarja/ujm/človeških potreb. Napravi naj se 

strategija, kako ohranjati, varovati in vzpostavljati gozd, ki je pomemben za stalni in zmerni 

pritok vode. 

Ocena sedanjega in projekcije prihodnjega stanja gozda ter kvantifikacija vpliva teh stanj na 

stalni in zmerni pritok vode presega okvitr te strategije. Če bodo na razpolago relevantne 

študije navedene problematike za prispevno območje Ovčja Jama se jih lahko naknadno vključi 

v strategijo.  

Strategijo bi morali pripraviti strokovnjaki za okoljsko problematiko, ne pa ekonomisti. V strategiji so upoštevani okoljski, pravni, socialni in gospodarski vidik oskrbe z vodo. Predpisi 

opredeljuej oskrbo s pitno vodo kot  gospodarsko javno službo. Strategija oskrbe z vodo je 

tako del načrtovalskega procesa izvajanja gospodarske javne službe in v tem smislu sodi na 

področje gospodarjenja, torej ekonmije.  


