Struktura cene pitne vode in odvedene vode v letu 2007
Sestava cen za kubiËni meter pitne in odpadne vode za
gospodinjstva v Ljubljani
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PovpreËno ceno pitne vode, ki v Ljubljani znaπa 0,59 EUR za m , sestavljajo
naslednji obraËunski deleæi:
•
•
•
•
•

36 % cene je plaËilo normalne porabe vode,
29 % cene je plaËilo prikljuËne moËi,
15 % cene vode je plaËilo vodnega povraËila,
12 % cene vode so okoljske dajatve,
8 % cene je plaËilo DDV.

PovpreËno ceno odvedene vode, ki znaπa 0,83 EUR/m³, sestavljajo
naslednji obraËunski deleæi:
• 29 % cene je plaËilo odvajanja odpadne vode,
• 63 % cene je plaËilo ËiπËenja odpadne vode,
• 8 % cene je plaËilo DDV.

JP Vodovod−Kanalizacija si bo tudi v prihodnje
prizadevalo za:
• zadovoljstvo uporabnikov,
• varno, zanesljivo in zadostno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno
vodo,
• nemoteno odvajanje in ËiπËenje komunalne in padavinske odpadne
vode,
• strokovno, racionalno, uËinkovito in trajnostno usmerjeno
gospodarjenje s komunalno infrastrukturo,
• varovanje okolja,
• strokovno usposobljenost, motiviranje zaposlenih in ustvarjanje
takπnih delovnih pogojev, ki omogoËajo visoko stopnjo kakovosti
storitev.
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πtevilo prikljuËkov

Temeljno poslanstvo Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija, ki
ima v Ljubljani in okolici æe skoraj 120-letno tradicijo, je varna in
zanesljiva oskrba prebivalcev z zdravstveno ustrezno pitno vodo
ter nemoteno odvajanje in uËinkovito ËiπËenje komunalnih in
padavinskih odpadnih voda. Svojo odgovornost do uporabnikov
in okolja smo tudi v letu 2007 uresniËevali s strokovnim,
uËinkovitim in trajnostno usmerjenim gospodarjenjem s
komunalno infrastrukturo, s skrbjo za ohranjanje dobre in
naravne pitne vode, s stalnim sledenjem sodobnim standardom
ter z rednim obveπËanjem uporabnikov o rezultatih dela.

Dolæina vodovodnega in kanalizacijskega omreæja ter πtevilo
prikljuËkov v obdobju 2003-2007
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πtevilo odvzetih vzorcev pitne vode
za mikrobioloπka preskuπanja………………………………………………...1.677
πtevilo odvzetih vzorcev za fizikalno-kemijska preskuπanja………….691

Število zaposlenih
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Spremljanje skladnosti pitne vode

πtevilo kanalizacijskih prikljuËkov

KoliËina naËrpane vode, zaraËunane pitne vode in odvedene
odpadne vode v obdobju 2003−2007

30

dolæina kanalizacijskega omreæja ……………………………………...1.103 km
πtevilo kanalizacijskih prikljuËkov…………………………………………26.160
πtevilo kanalizacijskih sistemov s komunalnimi »N………………………14
letna koliËina odvedene in oËiπËene odpadne vode……..21.448.063 m3

ObmoËje delovanja

Za 300.000 uporabnikov skrbi 401 zaposlen v JP VodovodKanalizacija.

V letu 2007 smo za vas uresniËili naslednje projekte:
zaËetek izvajanja projekta ”HidravliËne izboljπave na kanalizacijskem
sistemu“ − sofinanciranje iz kohezijskega sklada EU,
zakljuËek obnove vodovoda in kanalizacije na obmoËju Most in ViËa
ter po Barjanski cesti,
obnova vodovoda po ©tepanjskem naselju, Hruπici, po Kajakaπki
cesti, delu Spodnjega Rudnika, po SvetËevi ulici,

odpadna voda

naËrpana voda (m3)

zaraËunana pitna
voda (m3)

odpadna voda (m3)

37.862.745
35.704.040
35.360.080
35.438.758
35.107.019

23.003.818
22.978.111
22.850.180
22.651.254
22.792.817

21.740.975
21.744.884
21.725.953
21.626.812
21.448.063

Mestna obËina Ljubljana, obËine Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec,
Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, ©kofljica, Velike LaπËe

izgradnja vodovoda na ©marni gori,

Oskrba s pitno vodo

izgradnja kanalizacije po Kajakaπki, po Træaπki cesti, povezovalnega
zbiralnika Lavrica−©kofljica,

dolæina vodovodnega omreæja …………………………………………….1.145 km
πtevilo vodovodnih prikljuËkov ………………………………………………39.910
πtevilo vodovodnih sistemov …………………………………………………………11
letna koliËina zaraËunane vode ………………………………22.792.817 m3
letna koliËina naËrpane vode ………………………………………35.107.019 m3

izgradnja kanalizacije in ËrpaliπËa v Zalogu,

visoka uËinkovitost ËiπËenja odpadne vode, saj je bilo 97 % vseh
komunalnih in industrijskih odpadnih voda pred izpustom v
vodotoke oËiπËenih v skladu z okoljevarstveno zakonodajo,
odprtje skupne blagajne javnih podjetij v srediπËu Ljubljane.
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