PREJETE PRIPOMBE NA GRADIVO OBINSKEGA SVETA S STRANI KRAJEVNIH
SKUPNOSTI:
TOKA 10. NOVELACIJA OPERATIVNEGA PROGRAMA OSKRBE S PITNO
VODO ZA OBDOBJE 20172017 -2032
KS AJDOVŠINA
-

Prosimo, da planirate zamenjavo azbestno betonskega cevovoda za
pitno vodo (problem Idrijska cesta ….)
Predvidi naj se novo vodovodno omrežje in kanalizacijo v Griv9ah in
obnovo vodovodnega omrežja in kanalizacije na Gradiš9u v Ajdovš9ini.
Isto9asno postavitev opti9nega kabla in plinovoda.

KS BUDANJE
• Prejemamo veliko pritožb vaš9anov nad kakovostjo pitne vode, po
obnovi vodovodnega sistema. Predlagamo prehod od dezinfekciranja
vode s klorom na UV dezinfekcijo.
KS RNIE
Na Ravnah je predvidena novogradnja sistema pitne vode komaj 2026-2027. V
novembru 2019 smo planirali sestanek s krajani Raven glede pitne vode. Kot
ste seznanjeni, se nam stara vodna dovoljenja, kjer smo bili lastniki vodovoda,
iztekajo in potrebno jih bo obnoviti. Zavedamo se, da krajani finan9no ne
moremo zagotoviti zadostnih finan9nih virov, da sistem obnovimo. Kot ste
navedli v dokumentu, je sistem dotrajan, vendar ne samo to. Sistem poleg tega,
da je dotrajan, je še nevaren, ker se ne ve, kakšno kakovost vode pijemo, zajetja
so slabo zavarovana in krajani v ve9ini soglašajo k izgradnji javnega omrežja,
ker zahteve lastnih zajetij presegajo finan9ne možnosti krajanov.
Pomanjkanje pitne vode se v teh sušnih obdobjih vedno bolj izraža, zato bo tu
potrebno hitrejše ukrepanje, zato se s prioriteto 3 ne strinjamo. Prosimo za
uvrstitev v Prioriteto 1, kot npr. Višnje, ker beležimo enake težave.
ODGOVOR OBINSKE UPRAVE NA PREJETE PRIPOMBE
KS AJDOVŠINA: Zamenjave azbestno betonskih cevovodov so v operativnem
programu zgolj opisane in finan9no ovrednotene. Izvedba teh del je vklju9ena
v letne prora9une, ki jih pripravlja upravljalec vodovodov KSD. Sredstva so
zagotovljena na prora9unski postavki za investicijsko vzdrževalna dela
vodovodov. Obnova vodovoda po Idrijski cesti se bo izvajala obenem s
prenovo kanalizacije, ki je v operativnem programu navedena v aglomeraciji
13347 Ajdov9ina, Žapuže. Terminsko pa še ni podrobno definirana, ker je
prednostno potrebno dokon9ati Goriško in Vipavsko cesto.
Novogradnja vodovoda in kanalizacije v Griv9ah in Gradiš9u je predividena v
letih 2020-2022, izgradnjo ostalih omrežij koordinirano tudi z ostalimi
investitorji Telekom, Elektro ter Adriaplin.

KS BUDANJE: Pripombo KS Budanje smo posredovali upravljalcu javne službe
oskrbe s pitno vodo KSD, ki skrbi za ustreznost kvalitete pitne vode.
KS RNIE: Naselja v Podkraju in Višnje so uvrš9eni v priroriteti 1, ker so
krajani pred leti vse ve9je vodovodne sisteme brezpla9no prenesli v last
Ob9ini Ajdovš9ina in je na omenjenih obmo9jih najve9ji problem z
zagotavljanjem pitne vode, saj v poletnih mesecih redno dovažamo ve9je
koli9ine pitne vode na omenjena obmo9ja. Obenem sta obe naselji uvrš9eni v
celoviti projekt Hidravli9ne izboljšave vodovodnega sistema Hubelj, kjer se
predvideva povezavo vodnega vira Hubelj, Skuk z vodovodom na Gori. Na
Ravnah je ve9 manjših sistemov, ki posamezno oskrbujejo manj kot 50
prebivalcev, in niso v javni lasti. Prvi korak k rešitvi problemov s kvaliteto pitne
vode je dolo9itev upravljalca, kar pa je dolžnost in pravica lastnikov
vodovodnega sistema.
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