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NA KRATKO O PE KOMUNALA 

Vse premalokrat se zavedamo, da je predpogoj vsega človekovega udejstvovanja v sodobnem 

svetu, zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb, kamor štejemo tudi potrebo po zdravi pitni 

vodi in čistemu okolju. Razpoložljivost z zadostnimi količinami pitne vode, nemoteno 

odstranjevanje vseh vrst odpadkov iz naših stanovanj ter čisto okolje, prepogosto doživljamo 

kot nekaj samoumevnega, ob tem pa se nam resnični problemi zdijo le tisti, ki so povezani s 

težavami zagotavljanja družbenega nadstandarda. Pravo vrednost in nujnost zanesljive in 

varne komunalne oskrbe večinoma dojamemo šele takrat, ko le-te zaradi različnih razlogov ni 

več na razpolago, četudi samo za nekaj ur. V Komunalnem podjetju Velenje se navedenih 

dejstev vsakodnevno zavedamo ter skušamo s strokovnim in predanim delom uporabnikom 

zagotavljati varno in čim manj moteno oskrbo. 

 V poslovni enoti Komunala izvajamo obvezne občinske gospodarske javne službe varstva 

okolja, in sicer: 

-  oskrbo s pitno vodo, 

-  odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 

-  pogrebno-pokopališko dejavnost. 

 Temeljna naloga PE Komunala je zagotavljanje nemotene, kvalitetne in varne komunalne 

oskrbe. Poleg te osnovne naloge je naša naloga tudi ustrezno gospodarjenje z najeto 

komunalno infrastrukturo. To pomeni predvsem: 

-  zagotavljanje dolgoročne zanesljivosti komunalnih sistemov, 

-  ohranjanje oz. povrnitev vrednosti premoženja komunalne infrastrukture, 

-  pokrivanje vseh stroškov dejavnosti iz cene storitev. 

 Te cilje je mogoče dosegati le z rednimi obnovami, posodobitvami ter razvojem in varovanjem 

javne infrastrukture, ob predpogoju stroškovno upravičenih cen ter zagotovljenih sredstvih za 

obnove in posodobitve. 

  

KOMUNALNI  SISTEM ŠALEŠKE DOLINE 

 

 V PE Komunala trenutno na komunalnih sistemih upravljamo z  

 

-  937 km vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, 

-  71 vodohrani, 

-  49 vodovodnimi črpališči, 

-  20 zajetji pitne vode, 

-  Čistilno napravo za pitno vodo Grmov vrh, Čujež in Mazej 

-  34 kanalizacijskimi razbremenilniki, 

- 11 kanalizacijskimi črpališči, 

-  Centralno čistilna napravo Šaleške doline, kapacitete 50.000 PE, 

-  7 malimi komunalnimi čistilnimi napravami (Šmartno ob Paki - 1500 PE, Kavče - 500 PE, 

Lokovica 1 - 500 PE, Lokovica 2 - 250 PE, Andraž - 100 PE, Slatine -45  PE, Vinska gora – 

500 PE), 

-  pokopališčema Podkraj in Škale  



2 

  

  

Z navedenim sistemom zagotavljamo najosnovnejšo komunalno oskrbo 44.000 uporabnikom 

vodooskrbnega sistema ter 36.000 uporabnikom sistema odvajanja in čiščenja odplak na 

območju MO Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki. V manjšem obsegu 

opravljamo javno vodooskrbo prebivalstva tudi v sosednjih občinah Mozirje, Žalec, Polzela, 

Dobrna in Mislinja. 

  Posebej velja poudariti, da v skladu z zahtevami lastnikov infrastrukture, le-to upravljamo po 

načelu enotnosti in nedeljivosti sistemov. To pomeni, da veljajo na območju vseh treh občin 

enake cene komunalnih storitev, kakor tudi da vsa vzdrževalna in obnovitvena dela izvajamo 

izključno po kriteriju tehnoloških prioritet in zagotavljanja nemotene oskrbe. 

 Izgradnja komunalne infrastrukture je vseskozi sledila razvoju Šaleške doline, tako da se 

lahko v tem trenutku pohvalimo, da z javno vodooskrbo oskrbujemo preko 96 % prebivalstva, 

z javnim kanalizacijskim sistemom pa 81 % prebivalstva Šaleške doline. 

 

 
 

  

 Občina % priklj. Vod % priklj. Odv 

 MO Velenje * 98,8 88,7 

 Šoštanj 91,5 65,3 

 Šmartno ob Paki 84,4 41,2 

 Skupaj 96,3 80,7 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Obseg in zahtevnost oskrbovanja prebivalstva se odraža tudi v dejstvu, da se najnižji 

uporabnik nahaja na nadmorski višini 305 metrov, najvišji uporabnik pa na koti 1065 metrov 

nadmorske višine. Skoraj 30 % vse zajete pitne vode, gre za 1.500.000 m3 pitne vode, moramo 

zato prečrpati, nekatero tudi štirikrat. 
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VODOOSKRBA 

Pričetek javne Vodooskrbe in pomembni mejniki 

 Oskrba s pitno vodo, kot jo poznamo danes, se je v Šaleški dolini začela že leta 1930. Takrat 

je bil zgrajen vodovod Bele Vode - Šoštanj, preko katerega so se oskrbovali s pitno vodo 

prebivalci mesta Šoštanj. 

 

Gradnja prvega javnega vodovoda v Šaleški dolini (Šoštanj) 

  

Nadaljnji razvoj javne vodooskrbe v Šaleški dolini opredeljujejo naslednji mejniki: 

 1950:   pričetek javne vodooskrbe v Velenju ( v okviru RLV ) 

 1961:   ustanovitev KP Velenje in v njegovem sklopu oskrba s pitno vodo 

 1962:   pričetek javne vodooskrbe v Šmartnem ob Paki 

 1964:   KP Velenje prevzame upravljanje vodovoda v Šmartnem ob Paki 

 1975:   KP Velenje prevzame v upravljanje tudi vodovod v Šoštanju 

 1976:   izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje - Šoštanj; 

 

V preteklih 75 letih je vodovod v Šaleški dolini doživel pravi razcvet, saj je od 7 kilometrov, 

kolikor je znašala njegova dolžina v začetku javne vodooskrbe v Šaleški dolini, narasel na 

več kot 690 kilometrov omrežja, ki danes zajema tudi množico objektov in naprav. 
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S ponosom lahko rečemo, da imamo na območju MO Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno 

ob Paki sodobno urejeno oskrbo s pitno vodo. 

  

Organiziranost Vodooskrbe 

 

 

 Komunalno podjetje spada z dejavnostmi, ki jih izvaja, med takoimenovane neprofitne 

organizacije - javni sektor. Te vrste dejavnosti so načeloma zelo na očeh javnosti, še več - 

javnost nastopa kot nenehni opazovalec in nadzornik dejavnosti. 

Nekaj značilnosti, ki nas ločujejo od ostalih oblik organiziranosti gospodarskih družb: 

 javne organizacije imamo povsem normativno določen okvir delovanja, 

 javne organizacije imamo praviloma več različnih ciljev, ki so pogosto zelo splošni in 

protislovni, 

uspešnost v javnih organizacijah je zelo objektivno vrednotiti in meriti, saj odpadejo zelo jasna 

merila dobička in izgube.  

Zavedamo se, da samo sodobna in prožna organiziranost lahko zagotavlja učinkovito 

ukrepanje in nemoteno oskrbo uporabnikov s pitno vodo. Iz količinskih podatkov pa je razvidno, 

da je to sistem, ki je razvejan po vseh območjih sedanjih treh občin, sega pa tudi preko njihovih 

meja. Organizacijski model PE Vodovod-kanalizacija je izdelan po metodi, ki omogoča timsko 

delo na nivoju PE in obratov, z jasno opredelitvijo posameznih proizvodnih procesov s področja 
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vodooskrbe, pri tem pa tako obrati kot tehnično - tehnološki del poslovne enote uresničujejo 

skupne cilje. 

Trend prodaje pitne vode 

 

 

V obratu distribucije izvajamo naslednje proizvodne procese: 

 zajem obstoječih vodnih virov, pripravo in distribucijo vode do uporabnikov,  

 pregled ter pripravo programov sanacij za vodno varstvene pasove obstoječih 

vodovodnih virov,  

 zajem in pripravo vode za potrebe pitne vode,  

 koordinirano delovanje vodooskrbnega sistema kot celote z ozirom na kvaliteto in 

kvantiteto razpoložljivih vodnih virov,  

 pregled delovanja razbremenilnikov, reducirnih postaj, hidrantov, vodomerov, tesnosti 

objektov, naprav in cevovodov.  

Padec prodaje pitne vode

Leto Industrijska

potrošnja

Široka 

potrošnja

Skupaj

1987-2016 79,5% 24,7% 54,4%

2000-2016 58,4% 21,1% 35,7%

Povprečna poraba vode na 

prebivalca

2016

l/os/dan

Poraba na prebivalca / dan z 

industrijo
187

Brez industrije in direktnih 

zavezancev
150

Brez industrije in 

negospodarskih dejavnosti
139
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V obratu strojnega vzdrževanja izvajamo naslednje proizvodne procese s področja 

vodooskrbe: 

 Vzdrževanje strojnega in gradbenega področja vodooskrbnega sistema in 

zagotavljanje pogojev za nemoteno oskrbo uporabnikov.  

 Tekoče vzdrževanje: redni pregledi, manjša funkcionalna popravila na sistemu, 

odprava okvar in poškodb, zamenjava vodomerov ...  

 Investicijsko vzdrževanje: zamenjava in obnova manjših segmentov celotnega 

vodooskrbnega sistema, obnavljanje iztrošenih in dotrajanih objektov in naprav 

vodooskrbnega sistema, zamenjava omrežij in objektov zaradi premajhnih 

propustnosti ali tehnološke zastarelosti na podlagi ustrezne dokumentacije, izvedba 

vodovodnih priključkov na javni vodovod, izvajanje del v okviru dejavnosti za tuje 

naročnike, odprava poškodb, nastalih zaradi elementarnih nezgod ali nepravilne rabe.  

Večji del napak ugotovimo samo s pomočjo informacijskega sistema, v katerega so s 

kabelskimi ali  brezžičnimi povezavami vključeni vsi najpomembnejši objekti. 

 

 

Situacija objektov priključenih na daljinski nadzor 
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Daljinski nadzor nad delovanjem objektov 

 

O okvarah na cevovodih in ostalih objektih, ki še niso vključeni v informacijski sistem, pa nas 

obveščajo uporabniki. Izven delovnega časa interveniramo ob napakah, ki bi več kot 12 ur 

ogrožale oskrbo več kot šestdesetih hiš oziroma dvajsetih stanovanj. 

Okvare večjega obsega skušamo odpraviti v najkrajšem možnem času, uporabnikom pa v 

času popravil omogočimo začasno oskrbo z vodo. O vseh načrtovanih prekinitvah oskrbe 

uporabnike pravočasno obveščamo tako neposredno, kot tudi s pomočjo pisnih obvestil ali 

lokalnih radijskih in televizijskih postaj. 

 

Primer okvare na vodovodu 
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Primer odpravljanja okvare na vodovodu in primer saniranega cevovoda 
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Osnovni Fizični Kazalci Vodooskrbnega Sistema 

Komunalno podjetje Velenje že vrsto let skrbi za ustrezno oskrbo s pitno vodo tako Šaleške 

doline kot okoliških krajev. Ena izmed glavnih nalog PE Vodovod – Kanalizacija je oskrba 

uporabnikov z zadostno količino zdrave pitne vode na omenjenem območju. 

Vodooskrbni sistem 2016 

Skupna dolžina cevovodov v m 702.950 
Transportno omrežje 53.375 

Primarno omrežje 65.984 
Sekundarno omrežje 394.538 

Hišni priključki 183.125 
Hidrant vod 5.928 

Število naprav za pripravo pitne vode 
(NPPV) 3 
Skupna zmogljivost NPPV v l/s 270 
Število vodohranov 71 

Skupni volumen v m
3 14.536 

Število črpališč 49 
Skupna moč črpalk v kW 706 
Skupna črpalna zmogljivost v l/s 443 
Število zajetij in vrtin 20 

Minimalna izdatnost v l/s 203 
Maksimalna izdatnost v l/s 551 

Srednja izdatnost v l/s 361 
Število hidrantov 903 
Število razbremenilnikov 13 
Število reducirnih ventilov 184 
Velikost varstvenih pasov v ha 1.939 
Število oskrbovanih prebivalcev 43.841 
Število vodovodnih priključkov 7.750 

 

V zgornji tabeli so predstavljene osnovne karakteristike javnega vodovoda v občinah Velenje, 

Šoštanj in Šmartno ob Paki, ki je v upravljanju KP Velenje ki ga tvorijo vodovodni sistemi: 
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 vodovodni sistem Velenje-Šoštanj,  

 vodovodni sistem Šmartno ob Paki,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekatere posebnosti tega vodovodnega omrežja so: 

 da zajemamo vodne vire iz podtalnice, klasičnih kraških virov in odprtega vodotoka, ki 

ga čistimo na ustrezni čistilni napravi (naprava za pripravo pitne vode), 

 da je polovica vodnih virov izven meja naših občin, 

 da je najnižji uporabnik na koti 350 (m.n.v.) 

 da je najvišji uporabnik na koti 1065 (m.n.v.) 

 da do nekaterih uporabnikov prečrpavamo vodo tudi po štirikrat; 

 

 

 

 

 

 



11 

Zajem in Priprava Pitne Vode 

 

KP Velenje, PE Vodovod - Kanalizacija upravlja z vodovodnimi sistemi Velenje-Šoštanj, in 

Šmartno ob Paki. Za oskrbo vseh vodooskrbnih sistemov imamo na razpolago 20 vodnih virov. 

Večina virov je podzemnih, nekaj jih je kraških. Vodne vire varujemo z vodovarstvenimi pasovi, 

katerih skupna površina znaša preko 1900 ha. Obseg posameznega vodovarstvenega 

območja je odvisen od vrste in tipa vodonosnika, v katerem se voda zbira, ter količin zajete 

podzemne vode. 

Vodovarstveno območje mora biti zavarovano pred onesnaženjem in pred drugimi vplivi, ki 

bi lahko vplivali na zdravstveno oporečnost vode ali njeno količino. Vodovarstveno območje se 

deli na neposredno zaščito zajetja ali črpališča in na tri vodovarstvena območja: 

 neposredna zaščita zajetja je vezana na samo zajetje ali črpališče, ki mora biti 

urejeno oz. zavarovano tako, da je omogočen dostop le odgovornim osebam; 

 notranje vodovarstveno območje ( OBMOČJE I ) je območje najstrožje sanitarne 

zaščite. Zajema neposredno zaledje zajetja, t.j. območje, iz katerega priteče 

podtalnica do zajetja v 50 dneh; 

 zunanje vodovarstveno območje ( OBMOČJE II ) je območje stroge sanitarne 

zaščite in zajema območje vodonosnika, iz katerega priteče podzemna voda do 

zajetja v 400 dneh; 

 vplivno vodovarstveno območje ( OBMOČJE III ) je območje z blagim režimom 

zaščite. To območje zajema celotno napajalno območje vodnega vira, iz katerega se 

podzemna voda izteka v smeri zajetja, in od koder se lahko onesnažene površinske 

vode iztekajo v napajalno območje vodonosnika, ali pa se onesnažena podzemna 

voda sosednjega vodonosnika drenira v napajalno območje obravnavanega 

vodonosnika. 

Med karakteristikami pitnih voda po posameznih omrežjih naj omenimo samo trdoto. Voda v 

omrežjih Velenje-Šoštanj, Cirkovce in Prelska je srednje trda in se giblje okrog 12odN, V 

omrežju Šmartno ob Paki je dokaj trda in znaša povprečno 18odN. 

V PE Komunala kontroliramo stanje vodooskrbnih sistemov s pomočjo daljinskega nadzora. 

Na naših zajetjih v skladu z monitoringom za pitne vode kontinuirano izvajamo meritve za 

kontrolo kvalitete vode, pri čemer preverjamo naslednje parametre: motnost, pH vrednost, 

elektroprevodnost, količino klora, ki se dodaja v vodo, in količino prostega klora v vodi ter 
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prisotnost klora v prostoru. Ti podatki se preko celega dne kontinuirano zbirajo v našem 

nadzornem centru na Čistilni napravi za pripravo pitne vode Grmov Vrh. Dispečerji so tako ves 

čas seznanjeni s stanjem na omrežju in v primeru potrebe lahko takoj ukrepajo.  

Skladno z monitoringom izvajamo tudi tedenske meritve klora v vodi pri številnih porabnikih po 

celotnem omrežju . 

Za oskrbo z vodo imamo na razpolago 49 črpališč in 71 vodohranov s skupno prostornino 

preko 14.000 m3.  

 

Naprava za pripravo pitne vodo Grmov Vrh, Čujež in Mazej 

 

NPPV Grmov Vrh 

 

NPPV Grmov vrh 

Izvir Ljubija s priključeno vodarno Grmov vrh je glavna oporna točka oskrbe z vodo. Z 

izdatnostjo do 180 l/s krije približno 70 % potreb mesta po vodi. Poleg izvira Ljubija se lahko v 

vodarno Grmov vrh dovaja še voda z izvirov Mazej in Topolšica. Izdatnost izvira Ljubija znaša 

med najmanj 60 l/s in 180 l/s, skladno s pridobljenim vodnim dovoljenjem je dovoljen odvzem 

vode do 180 l/s ob zagotavljanju biološkega minimuma 45 l/s. Letna količina napajanja iz 

vodarne Grmov vrh v omrežje znaša okoli 3.000.000 m3. 



13 

Osnovni podatki o zajetju in napravi 

Voda z izvira Ljubija ima povečano motnost, ki lahko pri močnem deževju pogosto znaša do 

100 NTU, v ekstremnih primerih do 1.000 NTU. V povezavi z motnostjo se lahko občasno 

pojavijo mikrobiološke obremenitve surove vode 

Izvir Ljubija je izvir istoimenske rečice Ljubija. Voda iz izvira Ljubija teče v strugo potoka in 

se po približno 200 m zajame v zajetju Ljubija. Izvir se nahaja na strmem, senčnem pobočju 

na višini 720 m nadmorske višine. Voda se dvigne na površje iz globokega mesta, ki je zasut 

s padlimi skalami – najverjetneje vokliški tip (to pomeni, da teče voda iz bolj ali manj 

globokega bazena). Izvir Ljubija ima izdatnost od 60 do preko 180 l/s ob zagotavljanju 

biološkega minimuma 45 l/s. Voda izvira Ljubija teče potem v strugi potoka in se po približno 

200 m zajame v zajetje Ljubija.  

  

Vodni vir Ljubija in Zajetje Ljubija ( zajetje na 665 m NV ) 

 

Zajetje Ljubija je bilo zgrajeno leta 1983 v tirolskem tipu. Ima dva odprta bazena. Med njima 

je zgrajen objekt za odvzem vode. Zajetje je projektirano tako, da je v suhem vremenu 

možen odvzem celotne količine Ljubije 65 l/s oz. maksimalne količine 180 l/s. Za 

odstranjevanje grobih delcev (kamni, listje, vejice) služi mehansko čiščenje s filtriranjem 

(rešetke in mreže). 

 

 

Vodovarstvena območja  

Vodovarstvena območja so določena z občinskim odlokom. Porečje izvira Ljubija meri 

skupno najmanj 9 km². Porečje padavin znaša približno 8 km². Direktna zaščita zajetja –0. 

cona – zajema ob zajetju področje 100–150 m. Področje je ograjeno. Prva cona 

vodovarstvenega območja zajema področje jarka Ljubija, med Brloškimi in Konečkimi 

skalami, in sega do ravnine pod kmetijo Leskovšek, kjer pod apneno skalo ponikne del 
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potokov pobočij pod Vranjim vrhom, Črnim vrhom in Mršnim vrhom. Druga cona 

vodovarstvenega območja sega od planote Golte do Smrekovca. Tretja cona 

vodovarstvenega območja sega od jarka Ljubije do Mršnega vrha, Črnega vrha in Vranjega 

vrha in do Kalskega grebena. 

 

Naprava za pripravo pitne vode Grmov vrh 

Zmogljivost naprave za pripravo pitne vode je120 l/s, z možnostjo povečanja zmogljivostivi, 

ki je odvisna od kasnejših potreb, pa se naprava lahko razširi na zmogljivost 180 l/s.  

 

Shema naprave za pripravo pitne vode Grmov vrh 
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Postopek Ultrafiltracije 

 

Pred vsako ultrafiltracijsko kolono je predfilter z gostoto sita med 150 µm. 

Predfilter je opremljen z nadzorom diferenčnega tlaka in se ob prekoračenju kritičnega 

diferenčnega tlaka samodejno izpere. Filter služi za zaščito membran pred morebitnimi 

grobimi delci.  

 

Ultrafiltracija 

 

Voda iz predfiltrov nato prihaja na ultrafiltracijske module in se v Dead-End-postopku stisne 

skozi membrane. Transport poteka s predtlakom vmesnih transportnih črpalk najprej čez 

filtracijo z aktivnim ogljem in se potem z regulacijo razdeli na štiri ultrafiltracijske linije. Za tem 

pa se skladišči v dvo-komornem rezervoarju čiste vode s kubaturo 2 x 400 m³. Rezervoar s 

čisto vodo je priključen stavbi glavne priprave in služi kot zalogovnik za pralne črpalke za filtre 

z aktivnim ogljem ter kot shranjevalni rezervoar za priključeno omrežje. Filtrirana voda za 

izpiranje se po ultrafiltraciji prestreže v posebnem filtrskem tanku iz polietilena (20 m³). Tako 

se prepreči, da bi iz vodne komore na strani filtra v ultrafiltraciji prihajalo morebitno 

onesnaženje iz postopka izpiranj. 
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NPPV ČUJEŽ 

 

 

 

Shema NPPV Čujež 
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Ultrafiltracija je izvedena v obliki tlačne filtracije s kapšaciteto 120 l/s. Moduli s tlačnim filtrom 

z membransko površino 50 m² so pritrjeni vertikalno na filtracijske okvire. Pred vsako 

ultrafiltracijsko kolono je predfilter z gostoto sita 150 µm. Predfilter je opremljen z nadzorom 

diferenčnega tlaka in se ob prekoračenju kritičnega diferenčnega tlaka samodejno izpere. Filter 

služi za zaščito membran pred morebitnimi grobimi delci. 
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NPPV MAZEJ 

Vodarna Mazej z maksimalno zmogljivostjo priprave vode 30 l/s je zgrajena severovzhodno 

od Topolšice v občini Šoštanj, na n.m 503 m Filtracija z aktivnim ogljem in tudi ultrafiltracija je 

zasnovana kot tlačna filtracija 

 

  

 

Filtracija z aktivnim ogljem  

Filtracija z aktivnim ogljem deluje z zmanjšanim predtlakom izvira Mazej. Pred ultrafiltracijo so 

filtri z aktivnim ogljem. Hitrost filtriranja znaša približno 10 m/h. Filtrirni material je ekstrudirano 

aktivno oglje.  

Ultrafiltracija v obliki tlačne filtracije deluje z zmanjšanim predtlakom  izvira Mazej. Kapaciteta 

ultrafiltracijskih modulov je 30 l/s. Moduli s tlačnim filtrom z membransko površino 50 m² so 

pritrjeni vertikalno na filtracijske okvire. Pred vsak ultrafiltracijskim tirom so  predfiltri z gostoto 

sita od 150 µm. Predfilter je opremljen z nadzorom diferenčnega tlaka in se ob prekoračenju 

kritičnega diferenčnega tlaka samodejno izpere. Filter služi za zaščito membran pred 

morebitnimi grobimi delci.  
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Ultrafiltracija NPPV Mazej 
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Distribucija Vode 

PE Komunala, Sektor distribucije, upravlja z vodovodnim omrežjem občin Velenje, Šoštanj in 

Šmartno ob Paki, nekaj tega vodovoda pa sega tudi v kraje, kot so Mozirje, Polzela in 

Mislinja.  

KP Velenje ima kot upravljavec javnega vodovodnega omrežja v oskrbi dobrih 703 km 

cevovoda. Spodnja tabela in grafikon prikazujeta razvrstitev cevi glede na namen ter skupne 

dolžine cevovodov 

 

Vrsta omrežja Dolžina [m] 

Transportno omrežje 53.375 

Primarno omrežje 65.984 

Sekundarno omrežje 394.538 

Hišni priključki 183.125 

Hidrant vod 5.928 

Skupaj 702.950 

  
 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ena od pomembnejših karakteristik je tudi starost cevovoda, ki skupaj z materialom odloča o 

nekontroliranih izgubah vode v sistemu. To so izgube, do katerih prihaja predvsem zaradi 

okvar na cevovodih. Okvare so lahko posledica dotrajanosti cevovoda, slabega materiala cevi 

ali neustrezne vgradnje vodovodnih cevi. Izgube na obravnavanem vodovodnem omrežju 

znašajo približno 25%. Z intenzivnim pregledovanjem omrežja skušamo sproti odpraviti čim 

več okvar, pri čemer imajo prednost tista področja, kjer je poraba glede na število porabnikov 

prevelika. 
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