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Na podlagi 7. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) in v povezavi s 6. in 66.
členom Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka, Uradni list RS, št.

104/09, Občina Škofja Loka s tem
JAVNIM NAZNANILOM
poziva lastnike zasebnih vodovodnih sistemov v občini Škofja Loka
k ureditvi upravljanja vodovodnih sistemov v zasebni lasti
I.
Občinski svet Občine Škofja Loka je dne 10.12.2009 sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 104/09, začel veljati dne 01.01.2010). Odlok
in drţavni Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 33/07, 41/08 in 28/11)
glede upravljanja vodovodnih sistemov določata, da morajo zasebni vodovodi, ki oskrbujejo
več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo prebivalci s stalnim prebivališčem, ali če
oskrbujejo s pitno vodo stavbo ali več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali
ţivilska dejavnost, imeti upravljavca.
Občina za upravljavca zasebnega vodovoda potrdi pravno ali fizično osebo, s katero so
lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.
Odlok v 66. členu določa rok dvanajstih mesecev po uveljavitvi odloka, v katerem morajo
lastniki vseh zasebnih vodovodov, ki so po drţavnem pravilniku dolţni izbrati upravljavca za
svoj vodovod, to storiti in zagotoviti izvajanje oskrbe s pitno vodo skladno z določbami
drţavnih predpisov in občinskega odloka. Ta rok se je iztekel dne 31.12.2010.
II.
Lastniki vodovodnih sistemov v zasebni lasti, ki upravljanja še niso uredili in uskladili s
predpisi oziroma le-tega še niso sporočili Občini, so dolţni najkasneje do 16.05.2011 Občino
Škofja Loka obvestiti o načinu upravljanju vodovodnega sistema. To storijo z dopisom, v
katerem kratko opišejo vodovodni sistem (naziv sistema, število priključenih hiš, število
porabnikov pitne vode s stalnim prebivališčem, število zajetij, dolţina infrastrukture, navedba
vodnega dovoljenja) in priloţijo kopijo sklenjene pogodbe o upravljanju.
III.
V koliko Občina Škofja Loka podatkov o upravljanju vodovodnega sistema do zgoraj
navedenega datuma ne bo prejela, bo pričet postopek, kot ga določata pravilnik in odlok (če
lastniki vodovoda ne izberejo upravljavca, upravljavca za tako oskrbovalno območje določi
občina. V tem primeru se za upravljavca določi izvajalec javne sluţbe, ki upravlja z
vodovodnim sistemom v lasti občine; to je Loška komunala d.d., oskrba z vodo in plinom
Škofja Loka).
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