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1. UVOD 

JP VODOVOD–KANALIZACIJA d.o.o. je izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo in izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljani in v nekaterih 
primestnih občinah:  

- storitev oskrbe s pitno vodo v občinah Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol 
pri Ljubljani in Škofljica,  

- storitev odvajanja in čiščenja pa poleg teh tudi v občinah Medvode in Horjul. 
 

Strateški načrt družbe za petletno obdobje je skupek nalog in aktivnosti, ki jih je treba 
uresničiti v obdobju 2012 - 2016. Strateški načrt je obveznost za vse deležnike, ki v procesu 
oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode sodelujejo, da po svojih 
najboljših močeh čimveč prispevajo k uresničitvi načrta. 

Z realizacijo predloženega načrta na področju vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter 
področju vodnih virov, bodo izpolnjeni glavni cilji, ki smo si jih kot izvajalci obvezne 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana in primestnih občinah, zastavili za 
prihodnja leta. 

2. POSLANSTVO IN VIZIJA 

Osnovno poslanstvo je zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo vsem 
uporabnikom, ki se z vodo oskrbujejo iz javnega vodovodnega omrežja ter zagotavljanje 
storitev na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode vsem občanom v občinah, kjer 
izvajamo obvezno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode. Dnevni nadzor nad obratovanjem, pregledi omrežja in tekoče vzdrževanje 
obeh komunalnih sistemov so poglavitne vsakodnevne naloge. 

Poleg osnovnega poslanstva, ki ga vršimo na osnovi  Pravilnika o oskrbi s pitno vodo in 
Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadne vode, izvajamo tudi aktivnosti in storitve, ki so 
opredeljene v občinskih odlokih, po pooblastilih občin in po določbah najemnih pogodb, kot 
so: načrtovanje in razvoj vodovodnega in kanalizacijskega sistema ter izvajanje razvojnih 
nalog na vodnih virih, vodenje in izvajanje obnov in nadomestitev na obeh komunalnih 
sistemih, izvajanje javnih pooblastil in vodenje katastra, nadzor nad obratovanjem in izvedbo 
vodovodnih in kanalizacijskih priključkov, izvajanje vzorčenj in fizikalno kemijskih preskušanj 
vzorcev odpadne, pitne, podzemne vode, blata čistilnih naprav ter mikrobiološko preskušanje 
vzorcev pitne in podzemne vode, izdelava planov, programov in poročil. Vzdrževanje 
hidrantov na javnem vodovodnem omrežju, obnavljanje vodovodnih priključkov, menjava, 
umerjanje vodomerov, vzdrževanje padavinske kanalizacije, čiščenje peskolovov in lovilcev 
olj so prav tako naše vsakodnevne aktivnosti. 

Naša vizija ostaja: do leta 2025 bomo postali vodilno regijsko podjetje na področju 
celostnega, trajnega, sodobnega, kvalitetnega in razvojnega upravljanja z najpomembnejšim 
naravnim virom – VODO! 

3. CILJI ZA OBDOBJE 2012 – 2016 

Cilji za naslednje srednjeročno obdobje so razvrščeni po vsebinskih sklopih glede na področje 
dejavnosti.  
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3.1. Zagotavljanje količinsko in zdravstveno ustrezne pitne vode  

Za zagotavljanje dolgoročne in varne oskrbe s pitno vodo so posegi na virih pitne vode 
ključnega pomena. Varovanje vodnih virov predstavlja konflikt interesov z urbanim razvojem 
mesta, kar je v Ljubljani močno prisotno že dalj časa. Kjub temu so v novem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ljubljana, ki je bil sprejet leta 2010, načrtovana območja novih 
poselitev zasnovana z upoštevanjem kriterijev za zaščito virov pitne vode. Prostorski načrt 
predstavlja temelj za dolgoročen razvoj in vključevanje novih vodnih virov v sistem oskrbe s 
pitno vodo, saj so rezervirane lokacije novih vodnih virov z namensko rabo prostora.  

3.2. Obnova vodovodnega omrežja, objektov in naprav  

Stopnja okvar centralnega vodovodnega omrežja in nekaterih lokalnih vodovodnih sistemov 
je ob upoštevanju kriterijev mednarodnih smernic prepoznana kot velika. Ključnega pomena 
za ohranjanje vodovodne infrastrukture je strokovno načrtovana in pravočasno izvajana 
rehabilitacija najbolj kritičnih delov vodovodnega omrežja.  

3.3. Izgradnja stalnih merilnih mest na vodovodnem omrežju 

Vodne izgube so prepoznane kot pereča problematika upravljanja vodovodnih sistemov v 
Ljubljani in okolici. Sistematični posegi, med katere spada v prvi vrsti izgradnja stalnih 
merilnih mest na omrežju, bodo pripomogli k postopnemu zmanjševanju vodnih izgub. 

3.4. Upravljanje vodovodnega sistema v realnem času na osnovi 
programskega orodja za hidravlično modeliranje na osnovi on-line 
podatkov 

Z namenom vzpostavitve nadzora v realnem času, optimizacije delovanja in proaktivnega 
odločanja ter s tem učinkovitejšega upravljanja centralnega vodovodnega sistema je 
predvidena integracija programskega orodja za hidravlično modeliranje.  

3.5. Uvedba daljinskega odčitavanja porabe vode 

Odčitavanje porabe vode na vodomerih uporabnikov se izvaja fizično, odčitovalci na terenu 
evidentirajo odčitek v povprečju 1 x letno. Obračunavanje, ki se vrši 1 x mesečno, se izvaja 
na podlagi akontacij glede na porabo v preteklem obračunskem obdobju. V izogib vsem 
pomanjkljivostim, ki jih tak način prinaša in zaradi vseh prednosti daljinskega odčitavanja je 
v letu 2012 načrtovana izvedba pilotnega projekta, v naslednjih letih pa postopno izvedba 
celotnega projekta.  

3.6. Obnova kanalizacijskega omrežja, objektov in naprav 

Zaradi dotrajanosti kanalizacijskih cevi, objektov in vgrajene opreme je potrebna redna 
obnova kanalizacijskega sistema. Na ta način preprečimo onesnaženje tal in vodnih virov, 
preprečujemo vdor čiste vode v kanalizacijski sistem in s tem nevarnosti za preplavitve 
objektov ter preobremenjenost čistilnih naprav ter ohranjamo dolgoročno funkcionalnost 
kanalizacijskega omrežja.  

3.7. Dograditev kanalizacijskega sistema  

Javna kanalizacija v Mestni občini Ljubljana in primestnih občinah ni zgrajena v obsegu, ki bi 
izpolnjeval zahteve in kriterije iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne 
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odpadne vode  (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017; v nadaljevanju Operativni 
program), ki ga je pripravilo pristojno ministrstvo in sprejela vlada RS s sklepom dne 
11.11.2010. Glede na zahteve Operativnega programa, da se v večini aglomeracij zagotovi 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode po javni kanalizaciji do konca leta 2015 za 
95% prebivalcev, bo potrebno vložiti ogromno naporov in zagotoviti velika finančna sredstva 
za doseganje tega cilja. 

 

1. Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika 
Ljubljanskega polja, razdeljen v tri samostojne faze: 

1. faza: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah 
Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini 
Ljubljana 

 

2. faza: Izgradnja III. faze CČN Ljubljana 

3. faza: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, 
večjih od 2000 PE 

2. Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park 
Ljubljansko Barje 
 

3.8. Gradnja sončne elektrarne na območju CČN Ljubljana 

Ocenjujemo, da bo potrebno za obratovanje III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana 
povečati priključno električno moč za cca 2 MW, tako, da bo predvidoma skupna priključna 
moč električne energije znašala 3,75 MW (priključna moč obstoječe čistilne naprave 1,75 
MW). Na osnovi navedenih dejstev in v smislu trajnostnega razvoja energetske oskrbe z 
ekološko sprejemljivimi in obnovljivimi viri električne energije je predvidena izgradnja sončne 
elektrarne na parcelah, znotraj območja obstoječe čistilne naprave, ki niso predvidena za 
širitev v okviru III. faze.  

3.9. Priprava in uveljavitev novih občinskih odlokov 

V letu 2006 so bili sprejeti občinski odloki o oskrbi s pitno vodo, ki so nadomestili Odlok iz 
leta 1987. Odloki so bili sprejeti tik pred uveljavitvijo Pravilnika o oskrbi s pitno vodo in zato 
niso upoštevali nekaterih obvez, ki jih nalaga Pravilnik. Zaradi neusklajenosti predpisov pri 
izvajanju javne službe v praksi prihaja do številnih težav. S ciljem poenotenja in usklajenosti 
zakonskih obvez na celotnem območju izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo in 
uveljavitvi  rešitev, ki so se v praksi izkazale za ustrezne in potrebne 

3.10. Priprava in uveljavitev novega Tehničnega pravilnika za vodovod in 
kanalizacijo 

S Tehničnim pravilnikom se ureja tehnična izvedba in uporaba javnega vodovodnega omrežja 
in vodovodnih objektov ter naprav in javnega kanalizacijskega omrežja ter kanalizacijskih 
objektov in naprav v upravljanju JP Vodovod-Kanalizacija Ljubljana.  

3.11. Vzpostavitev obračunavanja padavinske odpadne vode 
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Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 63/2009) določa, da je cena storitev sestavljena tudi iz 
stroškov storitev izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode.  

4. ZAKLJUČEK 
 

Realizacija predloženega načrta predstavlja dolgoročno varno in trajno oskrbo s pitno vodo 
ter zagotavlja dolgoročno zanesljivost komunalnih sistemov ter ohranitev vrednosti 
komunalne infrastrukture. Projekti, ki ne predstavljajo investicijskih vlaganj v infrastrukturo, 
predstavljajo ključen doprinos k učinkovitosti in zakonitosti poslovanja družbe oziroma 
izvajanje obeh gospodarskih javnih služb. Zato imajo enak pomen kot investicijska vlaganja. 

Skupna vrednost predstavljenih naložb v obdobju 2012 - 2016 v infrastrukturo je ocenjena 
na 241 mio EUR. 

      
v EUR 

  LETO 
2012 

LETO  
2013 

LETO  
2014 

LETO  
2015 

LETO  
2016 

LETO  
2012-2016 

INVESTICIJE DRUŽBE IN  
OBČIN 15.338.331 51.494.319 85.473.590 69.555.656 19.170.081 241.031.977 

Oskrba z vodo 5.844.845 7.864.405 15.414.879 13.382.653 9.874.600 52.381.382 
Objekti in naprave 2.770.000 2.775.217 4.104.140 2.614.298 1.457.000 13.720.655 
Omrežje 3.074.845 5.089.188 11.310.739 10.768.355 8.417.600 38.660.726 

Ravnanje z odplakami 8.481.152 41.216.514 65.236.711 56.173.003 9.295.481 180.402.861 
Objekti in naprave 1.507.754 4.160.882 16.228.300 11.497.000 1.957.000 35.350.936 
Omrežje 6.973.398 37.055.632 49.008.411 44.676.003 7.338.481 145.051.925 

Posebni razvojni projekti 1.012.334 2.413.400 4.822.000 0 0 8.247.734 
             OBNOVE IN 
NADOMESTITVE 5.902.495 9.804.839 16.073.838 14.034.678 10.302.261 56.118.111 

Oskrba z vodo 3.717.645 6.507.890 10.186.239 8.918.187 6.841.200 36.171.161 
Objekti in naprave 1.686.800 2.300.702 2.405.640 1.922.298 750.000 9.065.440 
Omrežje 2.030.845 4.207.188 7.780.599 6.995.889 6.091.200 27.105.721 

Ravnanje z odplakami 2.184.850 3.296.949 5.887.599 5.116.491 3.461.061 19.946.950 
Objekti in naprave 905.500 1.327.132 1.228.300 897.000 757.000 5.114.932 
Omrežje 1.279.350 1.969.817 4.659.299 4.219.491 2.704.061 14.832.018 
             RAZVOJ 9.435.836 41.689.480 69.399.752 55.520.977 8.867.820 184.913.865 

Oskrba z vodo 2.127.200 1.356.515 5.228.640 4.464.465 3.033.400 16.210.220 
Objekti in naprave 1.083.200 474.515 1.698.500 692.000 707.000 4.655.215 
Omrežje 1.044.000 882.000 3.530.140 3.772.465 2.326.400 11.555.005 

Ravnanje z odplakami 6.296.302 37.919.565 59.349.112 51.056.512 5.834.420 160.455.911 
Objekti in naprave 602.254 2.833.750 15.000.000 10.600.000 1.200.000 30.236.004 
Omrežje 5.694.048 35.085.815 44.349.112 40.456.512 4.634.420 130.219.907 

Posebni razvojni projekti 1.012.334 2.413.400 4.822.000 0 0 8.247.734 
 

Od tega predstavljajo glavnino investicije v odpravo komunalnega deficita oz. izgradnjo 
manjkajoče kanalizacije v višini 164 mio EUR. 


