Informacija – upravljanje vaških vodovodov

Svetnik Alojz Klemenčič je izpostavil problematiko vaških vodovodnih sistemov ter vodnih
dovoljenj. Problematika se bo predvidoma obravnavala na eni od prihodnjih sej, podajamo pa
informacijo o trenutnem stanju.
Občinska uprava je, na osnovi inšpekcijskih odločb v letih 2006 do 2008 skupaj s takratnim
zavodom za zdravstveno varstvo, opravila pregled nad vsemi vaškimi vodovodnimi sistemi v
Občini Ajdovščina. Popisani so bili naslednji vodovodni sistemi, podane so bile tudi ocene o
številu priključenih prebivalcev, ki so jih podali predstavniki lastnikov, ki so na ogledu sodelovali:
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VODOVODNI SISTEM
ŠT.
Podkraj-zgornji
90
Podkraj-spodnji
80
Hrušica - Strelice
55
Višnje
100
Grivče
55
Gorenje
56
Čohi
80
Brod
53
Slokarji
85
Kompari
100
Stomaž
150
Stomaž-Bratini
50
Kamnje
200
Vrtovin (skupaj)
100
Črniče – Ravne(skupaj)
60

Občinska uprava je v letih 2008 do 2011 najprej sama vodila vse HACCP postopke v zvezi z
upravljanjem sistemov, od leta 2012 do sprejema Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina v letu 2016, pa je bila ta odgovornost naložena KSD.
Ker KSD vseh postopkov HACCP skladno z zakonodajo brez pogodb z lastniki vodovodnih sistemov ni
mogla voditi, se je z izvajanjem te prakse v letu 2016 prenehalo. Občinska uprava je skupaj s KSD na
ločenih srečanjih po vaseh predstavila problematiko ter predlog rešitve – ali prenos lastništva
vodovodnih sistemov v last občine ali pa sklenitev ločenih pogodb o upravljanju med lastniki vaških
vodovodnih sistemov ter KSD.
Na osnovi sklenjenih pogodb je občina v last in upravljanje že prevzela vse vodovodne sistem v Podkraju.
Zgrajen je bil vodovodni sistem od Gorenj do Lokavca – Slokarji, vodovodni sistemi Stomaž ter Kompari
pa se že ali pa še urejajo pogodbe o upravljanju s KSD, v Višnjah so določili svojega upravljalca. Postopki
v zvezi z upravljanjem trenutno ne napredujejo v Vrtovinu ter Kamnjah, preostali vodovodni sistemi pa
po ocenah oskrbujejo manj kot 50 prebivalcev.

Zahtevo za vodna dovoljenja je bilo potrebno vložiti na osnovi Zakona o vodah v letu 2004. Vlog
je bilo ogromno, zato so se postopki vodili kar nekaj let. Na osnovi Pravilnika o oskrbi s pitno vodo
(UL RS 35/06), je MOP leta 2007 v postopke vodnih dovoljenje, ki do takrat še niso bili zaključeni, vključila

občino kot stranko v postopku. Iz tabele je razvidno, katera vodna dovoljenja je pridobila občina (javni),
nekatera pa so že prej pridobili lastniki vodovodnih sistemov sami.

Pridobljena so bila naslednja vodna dovoljenja:
VODOVOD BRATINI(Stomaž)
VODOVOD BRITH – HRIB (Stomaž)
VODVOD VRTOVIN
VODVDO GRIVČE
VODOVOD SLOKARJI
VODVOD KOMPARI
VODVOD GORENJE
VODVOD KAMNJE
VODOVOD RAVNE
VODOVOD PODKRAJ - SPODNJI
VODOVOD PODKRAJ - GORNJI
VODOVOD STRELICE
VODOVOD ČOHI
VODOVOD BROD
VODOVOD PODKRAJ VIŠNJE

35526-6888/2004
35527-644/2004
35527-641/2004
35526-27454/2004
35527-571/2004
35527-572/2004
35526-27409/2004
35526-10360/2004
35527-488/2004
35527-487/2004
35526-7794/2004
35527-568/2004
35527-567/2004
35526-15351/2004

Lastni
Javni
Javni
Lastna
Javni
Javni
Lastni
Brez
Lastna
Javni
Javni
Lastni
Javni
Javni
Lastna

Veljavnost večini vodnih dovoljenj bo konec leta 2020 prenehala, občina bo postopke za
pridobitev novih vodnih dovoljenj vodila za vodne vire v Podkraju, Komparih ter Stomažu. V
Podkraju gre za občinske vodovodne sisteme, za naselje Stomaž je pridobljeno gradbeno
dovoljenje za novogradnjo sistema, na katerega bo priključeno tudi zajetje Kompari. Za
preostale vodne si bodo morali vodna dovoljenja pridobiti lastniki sistemov sami. Pridobitev
vodnega dovoljenja namreč za občino prinese tudi vsakoletne obveznosti glede upravljanja
vodnega vira, napovedi ter plačil vodnih povračil.
Zakonodaja poleg pridobitve vodnega dovoljenja omogoča tudi podaljšanje veljavnosti starega
dovoljenja v okviru odvzema istih vodnih količin ter lokacijskih podatkov. Ker želimo, da se sedaj
zadeve uredijo na strokovni ravni (tako glede vodnih količin kot pravilnih podatkov o lokaciji),
pa bo občina postopke za vodna dovoljenja vodila na novo. V ta namen je bila za zgoraj vodne
vire v Podkraj, Stomažu ter Komparih pri usposobljenem izvajalcu naročena izdelava potrebne
dokumentacije.
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