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ZADEVA: Program oskrbe s pitno vodo za leto 2013 

 

Na podlagi Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008 in 28/2011) je 

izvajalec obvezne gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno vodo dolţan do konca meseca oktobra 

tekočega leta dostaviti Občini Oplotnica svoj Program oskrbe s pitno vodo za prihodnje leto.  

 

Program je v bistvu dokument izvajalca javne sluţbe oskrbe s pitno vodo, po katerem bo potekalo 

izvajanje te sluţbe v prihodnjem letu. Program vsebuje osnovne podatke o vseh naseljih in območjih, 

v katerih se izvaja oskrba s pitno vodo. Opisani so javni vodovodni sistemi, javno hidrantno omreţje 

in njegovo vzdrţevanje, vodni viri, zdravstvena ustreznost pitne vode v javnem vodovodnem sistemu, 

način obveščanja uporabnikov storitev o pogojih oskrbe s pitno vodo, načrt zmanjševanja vodnih 

izgub, načrt zagotavljanja rezervnih vodnih virov, razvojni načrt javnega vodovoda, program za 

obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca javne sluţbe oskrbe s pitno vodo. 

 

V programu je priloţeno gradivo iz katerega so razvidne tudi investicije in  investicijsko vzdrţevanje 

za leto 2013. Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. je izvajalec javne gospodarske sluţbe oskrbe s pitno 

vodo na območju petih občin, zaradi tega je tudi program pripravljen za vseh pet občin. Občinski sveti 

pa potrjujejo le tisti del programa, ki se nanaša na njihovo občino. 

 

Programi so sestavljeni na podlagi veljavne zakonodaje. Izvajalec javne sluţbe Komunala Slovenska 

Bistrica d.o.o. mora Ministrstvu za okolje in prostor posredovati program za leto 2013, najkasneje do 

31. decembra 2012. Obvezna priloga je tudi potrdilo občine o usklajenosti programa oskrbe s pitno 

vodo. 

 

Sprejetje predlaganega Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2013, ki ga je pripravila Komunala 

Slovenska Bistrica d.o.o., ima neposredne finančne posledice za občinski proračun, saj so v njem 

predvidene posamezne investicije, ki pa se bodo dokončno uskladile s proračunom. 

 

S k l e p 

 

Občinski svet Občine Oplotnica potrjuje Program oskrbe s pitno vodo za leto 2013 za območje, kjer 

javno sluţbo oskrbe s pitno vodo izvaja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.. 

 

 

Pripravila: 

Bojana Vučina 

                                                                                                   Ţupan Občine Oplotnica 

                                                                                                         Matjaţ Orter 

 

 

 

 

Priloga: Program oskrbe s pitno vodo za leto 2013 za Komunalo Slovenska Bistrica d.o.o. 


