
 

 

Javno podjetje 

KOMUNALNO STANOVANJSKO 

PODJETJE LITIJA, d.o.o. 

 

 

POROČILO O DELU 

ZA LETO 2009 
 

 
 

 
APRIL, 2010 

 



poročilo o delu za leto 2009 objava na spletu 

stran  
1 

  

KAZALO VSEBINE 
 

1 PREDSTAVITEV PODJETJA .................................................................................................2 
 

2 PISMO DIREKTORJA ..............................................................................................................5 
 

3 POSLOVNO POROČILO .........................................................................................................6 
3.1 POROČILO IZ KADROVSKE EVIDENCE ZA LETO  2009 ............................................................................. 6 
3.2 IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB .............................................................................................. 8 
3.2.1 OSKRBA Z VODO .......................................................................................................................................... 8 
3.2.2 ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA TER ČIŠČENJE 

KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA ....................................................................... 37 
3.2.3 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST ...................................................................................... 45 
3.2.4 VZDRŢEVANJE IN VARSTVO LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI, ULIC IN KRAJEVNIH 

SREDIŠČ, JAVNE RAZSVETLJAVE......................................................................................................... 46 
3.3 IZVAJANJE TRŢNIH DEJAVNOSTI ................................................................................................................ 49 
3.3.1 UPRAVLJANJE STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI OBČINE LITIJA ............ 49 
3.3.2 UPRAVLJANJE STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI OBČINE ŠMARTNO PRI 

LITIJI .............................................................................................................................................................. 52 
3.3.3 UPRAVLJANJE VEČ-STANOVANJSKIH IN POSLOVNO STANOVANJSKIH STAVB: ................. 53 
3.3.4 UPRAVLJANJE SKUPNIH KOTLOVNIC ................................................................................................ 54 
3.4 NABAVNA FUNKCIJA IN JAVNA NAROČILA ............................................................................................. 54 
3.5 RAZISKAVE IN RAZVOJ TER KAKOVOST .................................................................................................. 55 
3.5.1 RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA:............................................................................................. 55 
3.5.2 RAZVOJ SISTEMA VODENJA: ................................................................................................................. 55 
3.6 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA .................................................... 56 
 

4 ANALIZA POSLOVANJA DRUŢBE V LETU 2009 ...........................................................57 
 

5 RAČUNOVODSKI IZKAZI ....................................................................................................58 
5.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA .......................................................................................................................... 58 
5.2 BILANCA STANJA ............................................................................................................................................ 59 
5.3 IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH ....................................................................................... 62 
5.4 PRIKAZ IZRAČUNAVANJA POSREDNIH STROŠKOV ZA RAZPOREJANJE NA POSAMEZNE 

DEJAVNOSTI IN STROŠKOVNE NOSILCE ................................................................................................... 63 



poročilo o delu za leto 2009 objava na spletu 

stran  
2 

1 PREDSTAVITEV PODJETJA  
 

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. je bilo v tej pravno organizacijski 

obliki ustanovljeno leta 1997, ko je Občinski svet Občine Litija dne 06.10.1997 sprejel Odlok o 

ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. (Ur. l. RS, št. 

67/97). S sprejetim odlokom se je uskladila dejavnost, organiziranje in upravljanje Javnega 

podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje), ki je ob 

sprejemu novega odloka, ţe bilo vpisano v sodni register Okroţnega sodišča Ljubljana, Oddelka za 

gospodarsko sodstvo s sklepom Srg 94/151609, vloţna številka 1/08333/00. Sprejeti odlok je 

nadomestil Odlok o ustanovitvi javnega podjetja (Ur. l. RS, št. 19/90) in Odlok o preoblikovanju in 

uskladitvi organiziranosti Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija p.o. (Ur. l. 

RS, št. 71/94). 

 

Decembra 2006 je bil sprejet nov odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega 

podjetja Litija, d.o.o., ki je bil objavljen 29.12.2006 v Uradnem Listu RS št. 139/2006. 

Ustanoviteljici podjetja sta Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji, lastništvo med njima je 

razdeljeno na osnovi števila prebivalcev posameznega dela prej skupne občine med Občino Litija 

(73,6%) in Občino Šmartno pri Litiji (26,4%). Organa podjetja sta skupščina in direktor. Naloge 

skupščine izvaja skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic. Skupni organ v skladu z 

zakonom predstavljata ţupana. 

 

Skupni organ za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga tvorita ţupana obeh občin, je sprejel Statut 

Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o dne 19.12.2007 (podlaga v čl. 

28. veljavnega Odloka). 

 

Z odlokom in statutom je določeno, da podjetje opravlja dejavnosti javnih gospodarskih sluţb, 

določene z Odlokom o gospodarskih javnih sluţbah v Občini Litija (Ur. l. RS, št. 6/96) t. j. 

obvezne gospodarske javne sluţbe ter tudi druge dejavnosti komunalnega in stanovanjskega 

značaja.  

 

Z odlokom in statutom je določeno tudi: 

 osnovni kapital podjetja,   

 organi podjetja (skupščina (skupni organ),  direktor), 

 financiranje podjetja in odgovornost podjetja, 

 zagotavljanje pogojev za izvajanje neprofitne stanovanjske dejavnosti, 

 notranja organizacija podjetja, 

 

Občinski svet Občine Litija je v letu 2006 sprejel novi odlok o gospodarskih javnih sluţbah v 

Občini Litija, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 78/2006. 

 

Republika Slovenija, Upravna enota Litija, Oddelek za gospodarstvo je na zahtevo podjetja dne 

07.04.1997 izdala Odločbo št. 363-49/96, s katero je ugotovila, da podjetje izpolnjuje 

predpisane minimalne tehnične, sanitarno zdravstvene in druge pogoje za opravljanje 

registriranih dejavnosti. 

 

Statistični urad Republike Slovenije je dne 28.05.2002 na predlog podjetja izdal novo obvestilo o 

identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti s šifro podrazreda 90.021 in imenom podrazreda: 

ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV (sprememba glavne dejavnosti), ki se je z novim letom 

2008, na podlagi nove standardne klasifikacije dejavnosti spremenila v šifro glavne dejavnosti 

38.110.  
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Občina Litija in javno podjetje sta 14.7.2004 sklenila Pogodbo o upravljanju objektov, naprav in 

opreme za potrebe opravljanja dejavnosti javnih gospodarskih sluţb  (št. pog. 350-20/2004) 

 

Občina Litija in javno podjetje sta ţe leta 1998 sklenila Pogodbo o prenosu stanovanjskega in 

poslovnega fonda v lasti Občine Litija v upravljanje podjetju,  ki je bila ţe dopolnjena s ciljem 

povečanega obsega dela in pristojnosti javnega podjetja.   

 

Na podlagi sklenjene Pogodbe o prenosu stanovanjskega in poslovnega fonda v lasti Občine Litija 

v upravljanje podjetju in druge predloţene dokumentacije, je RS, Ministrstvo za okolje in prostor 

Ljubljana, Stanovanjski sektor dne 02.04.1999 na osnovi 93. in 94. člena Stanovanjskega zakona 

in 5. člena Pravilnika o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij, izdalo 

sklep o vpisu podjetja v register neprofitnih stanovanjskih organizacij. 

 

Med izvajalcem Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. in naročnikom 

Občina Šmartno pri Litiji, je bila 8.12.2003 sklenjena Pogodba o prenosu stanovanjskega in 

poslovnega fonda v upravljanje št. 3771-2003-2. 

 

Sedeţ podjetja je v Litiji, Ponoviška cesta 15, Slovenija. 

 

Vlogo skupščine je do decembra 2006 opravljal ustanovitelj. Ustanoviteljske pravice je izvrševal 

Občinski svet Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji. Po sprejetju zadnjega odloka o 

ustanovitvi javnega podjetja ustanoviteljske pravice izvaja skupni organ, ki ga sestavljata oba 

ţupana občin ustanoviteljic javnega podjetja. 
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ORGANIGRAM    KSP LITIJA d.o.o. 
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2 PISMO DIREKTORJA 
 

V poslovnem letu 2009 smo nadaljevali zastavljeno politiko podjetja na podlagi ciljev, ki smo si jih 

zadali v poslovnem planu za to leto. 

 

Poslovni izid poslovanja leta 2009 je slabši od poslovnega izida v letu 2008. Če bi podjetje 

ugotavljalo poslovni izid kot druge gospodarske druţbe, brez odpisa dela stroškov amortizacije, bi za 

leto 2009 ugotovili izgubo. Ekonomski poloţaj podjetja se je  z letom 2009 poslabšal. Vzrok za to so 

prenizke cene storitev gospodarskih javnih sluţb. Tega izpada v letu 2009 ni bilo mogoče v celoti 

pokriti z dobičkom iz trţnih dejavnosti. 

   

V skladu s Slovenskimi računovodskim standardom 35 in Pogodbo o upravljanju ter planom za leto 

2009 smo del stroškov amortizacije pokrili v breme dolgoročnih obveznosti do občin.  Na ta način  

smo dosegli, da je poslovni izid na ravni podjetja pozitiven. 

 

Na rezultat poslovanja v letu 2009 je pomembno vplivala tudi splošna gospodarska kriza in cene 

storitev obveznih gospodarskih javnih sluţb. Trenutne prodajne cene komunalnih storitev precej  

zaostajajo za stroškovnimi cenami, saj so ţe vrsto let nespremenjene.  

 

V letu 2009 smo intenzivno delali na dveh velikih in za podjetje pomembnih  projektih. Dokončan je 

bil nadzorni center za področje vodooskrbe (telemetrija), izpeljali smo tudi projekt procesnega 

vodenja v podjetju ter certifikat kakovosti ISO 9001 in certifikat varovanja okolja ISO 14001. 

Pridobljena certifikata sta  priznanje, da smo oblikovali postopke in definirali pristope, ki vodijo v 

doseganje kakovosti, kar je dokaz, da podjetje vodimo uspešno s polno odgovornostjo.    

Pridobljena certifikata nikakor nista naš končni cilj, pač pa le vmesni rezultat na poti do postavljenih 

ciljev. Sistem obvladovanja kakovosti in ravnanja z okoljem bomo obnavljali in nadgrajevali. 

 

Ţelimo si, da bi podjetje poslovalo brez izgube. S tem bi seveda dosegli, da bi se lahko bolj posvečali 

stroki in manj reševanju finančnih teţav. Zavedam se, da bo to zelo teţko brez odločne podpore obeh 

lastnikov pri določanju cen komunalnih storitev. 

 

Pred nami so novi izzivi, ki jih je veliko in katere lahko doseţemo samo s sodelovanjem vseh tistih, ki 

so jim naše storitve namenjene. Naš cilj so zadovoljni občani in zadovoljni lastniki.       

Imamo znanje in izkušnje, ki jih vseskozi dograjujemo z novimi spoznanji. 

 

 

 

Litija, april 2010 

    Direktor: 

                                                                                          Roman Ciglar, dipl.ing.str. 
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3 POSLOVNO POROČILO  

3.1 POROČILO IZ KADROVSKE EVIDENCE ZA LETO  2009 

  STRUKTURA ZAPOSLENIH PO IZOBRAZBI V  2009 

stopnja izobrazbe                 število zaposlenih                
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IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH OB KONCU LETA 2009

 
Ob koncu leta 2009 je bilo v podjetju zaposlenih 59 delavcev, od tega je bil en delavec zaposlen za 

določen čas.  

Povprečna starost zaposlenih v podjetju ob koncu leta 2009 je bila 40,93 let.  

 

 

VARSTVO PRI DELU, OPREMLJENOST DELOVNIH MEST, IZOBRAŢEVANJE IN 

DODATNO USPOSABLJANJE  

 

Podjetje skrbi za dobre delovne pogoje zaposlenih neposredno v dejavnosti in tudi v reţiji. 

Organizirana je sluţba varstva pri delu, ki se izvaja preko pooblaščene firme Alarm d.o.o. iz 

Ljubljane, ki analizira tudi vse nesreče pri delu. Delavci so  zavarovani za primer nesreče in poškodbe 

pri delu in izven dela. Redno se opravljajo zdravniški pregledi.  Pred sklenitvijo delovnega razmerja je 

vsak delavec napoten na predhodni zdravniški pregled ter na izobraţevanje iz varstva in zdravja pri 

delu.  Delavci so oskrbljeni z ustreznimi zaščitnimi sredstvi in oblekami ter obutvijo, kot je 

predpisano na podlagi ocene tveganja delovnih mest v podjetju, ki jo je izdala zgoraj navedena firma, 

pooblaščena za varstvo pri delu, ob sodelovanju pooblaščene zdravnice specialistke medicine dela in 

je redno revidirana. Vodstvo si prizadeva za visoko stopnjo organizacijske kulture in menedţerski 

pristop vodenja s poudarkom na teamskem delu.  

 

Povečuje se izobrazbena struktura zaposlenih. Tudi na delovnih mestih, kjer se zahteva II. stopnja 

strokovne izobrazbe – usposabljanje z delom, so zaposleni delavci s poklicno ali srednjo  strokovno 
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izobrazbo –IV. ali  V. stopnja.   En delavec je v letu 2009 zaključil študij na Fakulteti za arhitekturo, 

gradbeništvo in geodezijo in si pridobil strokovni naziv diplomirani inţenir gradbeništva. Trenutno 

ena delavka zaključuje študij na Fakulteti za organizacijske vede za pridobitev strokovnega naziva 

diplomirani organizator – manager. Ena delavka študira na II. Bolonjski stopnji Ekonomske fakultete 

za pridobitev naziva magistrica poslovnih ved. 

 

Delavke finančno računovodskega sektorja se udeleţujejo seminarjev, ki se tičejo dokaj pogostih 

sprememb na finančno – računovodskem področju. Prav tako se opravljajo vsa druga izobraţevanja in 

redna usposabljanja za ohranjanje licenc ali pridobitev zakonsko predpisanih obveznih znanj.  

Omogočena je tudi nabava osnovne strokovne literature. Vsi  delavci so imeli moţnost  in dolţnost 

pridobiti dodatna verificirana specialna znanja v okviru obveznih sprememb po obstoječi zakonodaji, 

ki se zahteva za zasedena delovna mesta. Trend  vodstva je, da pridobivajo delavci specialna znanja s 

področja varstva okolja in urejanja prostora, predvsem po principu horizontalnega izobraţevanja in ne 

zgolj s pridobivanjem stopenj izobrazbe.  
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3.2 IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB 

 

3.2.1 OSKRBA Z VODO 

 

VODOVODNI SISTEMI, KI SO V UPRAVLJANJU KSP LITIJA D.O.O. 

 
 
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., ima v upravljanju devet javnih 

sistemov oskrbe z vodo. 

1. Vodovod Litija – Šmartno (levi breg Litija, desni breg Litija, Tenetiše, Breg, Šmartno pri Litiji, 

Črni potok-del, Mala Kostrevnica-del),  

2. Vodovod Primskovo, ki oskrbuje več okoliških vasi (Gradišče, Sevno, Poljane, Zagrič-del, Dolnji 

Vrh in Gornji Vrh, Kamni vrh-del), 

3. Vodovodi Kresnice (Kresnice, Kresniški vrh), 

4. Vodovod Mišji dol (Mihelca, Mišji dol, Stara gora pri Velikem Gabru),  

5. vodovod Golišče (Golišče, Veliki vrh), 

6. vodovod Konjšica (Konjšica, Ravne), 

7. vodovod Mala Goba, (Mala Goba , Velika Goba in Preţenjske njive), 

8. vodovod Vače (Vače, Klenik, Potok pri Vačah) 

9. vodovod Vintarjevec – Dom Tisje (Vintarjevec-del, Črni potok-del). 

 

Skupaj imamo v upravljanju 2442 vodomerov v uporabi. V letu 2009 smo izvajali redno menjavo 

neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere (Ur. 

list RS, št. 26/02, 42/06) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 22/00, 86/04, 26/05).  
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V letu 2009 smo zamenjali 358 vodomerov z letnico overitve 2004 in niţja. 

 

KSP Litija d.o.o. ima v upravljanju in vzdrţevanju naslednje dolţine sekundarnih, primarnih in 

magistralnih cevovodov nad dimenzijo cevovoda DN 80 po posameznih vodovodnih sistemih: 

 
DOLŢINA CEVOVODOV LITIJA NAD DN 80   
  DOLŢINA SKUPAJ LITIJA: 55.048,01 m 
DOLŢINA CEVOVODOV ŠMARTNO PRI LITIJI NAD DN 80  
  DOLŢINA SKUPAJ ŠMARTNO: 8.841,98 m 
  (DOLŢINA SKUPAJ LITIJA IN ŠMARTNO: 63.889,99 m) 
DOLŢINA CEVOVODOV KRESNICE NAD DN 80  
  DOLŢINA SKUPAJ KRESNICE: 9.816,29 m 
DOLŢINA CEVOVODOV GOLIŠČE NAD DN 80   
  DOLŢINA SKUPAJ GOLIŠČE: 3.041,40 m 
DOLŢINA CEVOVODOV VAČE NAD DN 80   
  DOLŢINA SKUPAJ VAČE: 6.537,57 m 
DOLŢINA CEVOVODOV PRIMSKOVO NAD DN 80  
  DOLŢINA SKUPAJ PRIMSKOVO: 6.729,00 m 
DOLŢINA CEVOVODOV KONJŠICA NAD DN 80  
    DOLŢINA SKUPAJ KONJŠICA: 11.941,72 m 

DOLŢINA CEVOVODOV SKUPAJ NAD DN 80 101.955,97 m 
 

V skladu z Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09), smo vršili 

notranji nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in sicer na vseh sistemih oskrbe s pitno vodo, 

ki so v našem upravljanju in imajo značaj javnega sistema oskrbe s pitno vodo. Odvzem vzorcev vode 

za nadaljnje mikrobiološke in fizikalno kemijske preiskave je za javno podjetje v letu 2009 izvajal 

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana. Bakteriološko in kemično primernost pitne vode smo 

zagotavljali z notranjim nadzorom z izvajanjem HACCP sistema. 

V letu 2009 smo nadgradili sistem regulacije in krmiljenja vodovodnih sistemov, povezali smo 

določene vodovodne sisteme v nadzorni center (Litija-del, Golišče, Čateška gora-Gabrska gora). 

Sistem omogoča vpogled v posamezni vodovodni sistem, merjenje nivoja vode v vodohranih, 

regulacijo črpališč, pregled porabe vode, alarmiranje ob napakah sistema, itd. 

V letu 2009 smo izdali: 121 soglasij za priključitve na javne sisteme oskrbe z vodo, 74 soglasij k 

projektni dokumentaciji, 20 projektnih pogojev, 3 mnenja, 2 smernice, sklenili 91 pogodb o 

priključitvah na javne sisteme oskrbe z vodo in 1 soglasje za ukinitev priključka. 
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Napake na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo 

V preteklem letu smo odpravili 20 napak na sekundarnih cevovodih, 6 napak na primarnih cevovodih,  

14 napak na hišnih priključkih in 7 napak na transportnem cevovodu (magistralni cevovod), skupaj 47 

napak. (Glej: Tabela I.: Napake na javnih sistemih oskrbe z vodo). 

 

 
(Slika 1: Namestitev reparaturne objemke na AC sekundarno cev) 

 

 
(Slika 2: Zamenjava dela sekundarne cevi iz polietilena zaradi puščanja cevovoda) 
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(Tabela I.: Napake na javnih sistemih oskrbe z vodo) 

1. 23.2.2009 JEZE, ŠMARTNO PRI LITIJI SEKUNDARNI CEVOVOD ŠMARTNO

2. 24.2.2009 ZAMENJAVA NH DN 80 TNS (BRODAR) SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

3. 3.3.2009 VALVAZORJEVA ULICA (PVP D.O.O.) HIŠNI PRIKLJUČEK ŠMARTNO

4. 6.3.2009 ZAVRSTNIK (PLANINŠEK) MAGISTRALNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

5. 8.3.2009 ŠTANGARSKE POLJANE (ULČAR) MAGISTRALNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

6. 10.3.2009 PUNGRT, ŠMARTNO PRI LITIJI SEKUNDARNI CEVOVOD ŠMARTNO

7. 3.4.2009 TLAČNI VOD (VEHOVEC - POD VH) PRIMARNI CEVOVOD KRESNICE

8. 3.4.2009 GRMAČE (AB JAŠEK) SEKUNDARNI CEVOVOD ŠMARTNO

9. 9.4.2009 STARETOV TRG-USTJE (PALČIČ) SEKUNDARNI CEVOVOD ŠMARTNO

10. 14.4.2009 TRGOVINA MERCATOR-MAISTROVA UL. HIŠNI PRIKLJUČEK LITIJA

11. 14.4.2009 VAČE 15 HIŠNI PRIKLJUČEK VAČE

12. 24.4.2009 VAČE 45 HIŠNI PRIKLJUČEK VAČE

13. 18.5.2009 BREG 9, KOKALJ HIŠNI PRIKLJUČEK LITIJA

14. 26.5.2009 SITARJEVŠKA CESTA 37 (ČOŽ) HIŠNI PRIKLJUČEK LITIJA

15. 1.6.2009 NH MIŠKA, ŠMARTNO (GROZNIK) SEKUNDARNI CEVOVOD ŠMARTNO

16. 1.6.2009 BREG, PRAPROŠČE SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

17. 10.6.2009 OŠ VAČE (TRGOGRAD) HIŠNI PRIKLJUČEK VAČE

18. 12.6.2009 ZAVRSTNIK (JAN) MAGISTRALNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

19. 15.6.2009 ŠT. POLJANE, TRAVNIK (TIČAR) MAGISTRALNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

20. 21.6.2009 ZAVRSTNIK 38 (SLAPNIČAR VINKO) MAGISTRALNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

21. 24.6.2009 GRBINSKA CESTA SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

22. 29.6.2009 KONJŠICA 21 HIŠNI PRIKLJUČEK KONJŠICA

23. 1.7.2009 PRAPROŠČE 15, LITIJA (KODERMAN) HIŠNI PRIKLJUČEK LITIJA

24. 17.7.2009 ULICA MIRE PREGLJEVE (PRI OŠ LITIJA) SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

25. 7.8.2009 KIDRIČEVA CESTA 1 (PREDILNICA LITIJA) SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

26. 7.8.2009 POKOPALIŠKA POT 13, LITIJA SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

27. 1.9.2009 JEZE 8, ŠMARTNO PRI LITIJI HIŠNI PRIKLJUČEK ŠMARTNO

28. 2.9.2009 LITIJSKA CESTA 10, ŠMARTNO PRI LITIJI HIŠNI PRIKLJUČEK ŠMARTNO

29. 3.9.2009 CESTA DUŠANA KVEDRA 32, LITIJA HIŠNI PRIKLJUČEK LITIJA

30. 8.9.2009 KRESNICE 116 SEKUNDARNI CEVOVOD KRESNICE

EVIDENCA NAPAK NA JAVNEM VODOVODNEM SISTEMU V LETU 2009

Omrežje

Št. 

defekta

Datum CEVOVODLokacija napake
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31. 11.9.2009 POD VH KRESNICE VISOKA CONA SEKUNDARNI CEVOVOD KRESNICE

32. 10.9.2009 SR. KRES. VRH KRESNICE 22 (KRAČAN) SEKUNDARNI CEVOVOD KRESNICE

33. 7.10.2009 MALA KOSTREVNICA 10, ŠMARTNO HIŠNI PRIKLJUČEK ŠMARTNO

34. 7.10.2009 IZTOK IZ VH KRESNICE VISOKA CONA (VEHOVEC) SEKUNDARNI CEVOVOD KRESNICE

35. 7.10.2009 DOTOK V VH KRESNICE VISOKA CONA (VEHOVEC) PRIMARNI CEVOVOD KRESNICE

36. 7.10.2009 KRESNICE (PRI STARI OŠ KRESNICE) SEKUNDARNI CEVOVOD KRESNICE

37. 10.10.2009 JEREBOVA ULICA, LITIJA SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

38. 12.10.2009 DOTOK V VH KRESNICE VISOKA CONA (VEHOVEC) PRIMARNI CEVOVOD KRESNICE

39. 14.10.2009 DOTOK V VH KRESNICE VISOKA CONA (VEHOVEC) PRIMARNI CEVOVOD KRESNICE

40. 25.10.2009 ZRAČNIK (ZAJETJE KAMEN - VH KRESNICE) PRIMARNI CEVOVOD KRESNICE

41. 25.10.2009 ZAVRSTNIK (PLANINŠEK JOŽEFA) MAGISTRALNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

42. 27.10.2009 STARETOV TRG (PRED GOSTILNO MAJOLKA) SEKUNDARNI CEVOVOD ŠMARTNO

43. 27.10.2009 DOTOK V VH KRESNICE VISOKA CONA (VEHOVEC) PRIMARNI CEVOVOD KRESNICE

44. 28.10.2009 PUNGRT 3, ŠMARTNO PRI LITIJI HIŠNI PRIKLJUČEK ŠMARTNO

45. 28.10.2009 ZAVRSTNIK (PLANINŠEK JOŽEFA) MAGISTRALNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

46. 30.10.2009 JEZE (DOBČNIK), ŠMARTNO PRI LITIJI SEKUNDARNI CEVOVOD ŠMARTNO

47. 7.12.2009 OŠ VAČE (TRGOGRAD) SEKUNDARNI CEVOVOD VAČE
 

 
 

Skupna dolţina zamenjanih sekundarnih cevovodov in magistralnega voda po dimenzijah: 

Premeri cevi  [m1] 

   

 PE 80 fi 110         1.652,00      

   

 PE 80 fi 90            649,00      

   

 PE 80 fi 32               70,00      
   

 PVC 300 30,00 

 Skupaj [m]:         2.401,00      
 

 

V preteklem letu 2009, smo izvajali vzdrţevalna dela obnove hišnih dotrajanih vodovodnih 

priključkov, skupne dolţine 1.251,9 m.  

(Tabela IV.: Izvedena dela obnove hišnih vodovodnih priključkov v občini Litija , 2009) 

 

Skupaj smo zamenjali 893,9 m hišnih vodovodnih priključkov v občini Litija. 

 

V letu 2009 smo gradili hišne vodovodne priključke na javnih vodovodih v gradnji v Ribčah in na 

Čateški gori-Gabrski gori v skupni dolţini 1.588,5 m, od tega 619,0 m na Čateški gori-Gabrski gori in 

969,5 m v Ribčah in Verneku. 

 

Skupaj smo poloţili 5.832,4 metrov vseh cevovodov. 
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Poročilo o sekundarnih cevovodih katere je potrebno nujno zamenjati in so še iz azbesto-

cementnega materiala.  

Skupna dolţina cevovodov je 8.445,96 m. 

 

(Tabela VII.: Dolţina azbestnih cevi) 
AZBESTNE CEVI NA VODOVODIH V UPRAVLJANJU KSP LITIJA D.O.O.

(PODATKI SO IZ GIS-A) 

DATUM: 23.09.2009

VODOVOD LITIJA-ŠMARTNO

ZAP.ŠT. ULICA KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]

1. SITARJEVŠKA CESTA LITIJA 528,59

2. ZASAVSKA CESTA (PRED LEKARNO) LITIJA 196,73

3. ULICA MIRE PREGLJEVE LITIJA 144,53

4. JEREBOVA ULICA LITIJA 68,34

5. FRTICA LITIJA 155,21

6. PARMOVA ULICA-ŽEL. POSTAJA LITIJA 110,06

7. POD ŽEL. PROGO (KNJIŽNICA LITIJA) LITIJA 56,76

8. CESTA ZAS.BATALJONA (NOG. IGRIŠČE) LITIJA 80,61

9. GRAŠKA CESTA LITIJA 210,31

10. NA GRIČKU LITIJA 97,78

11. KIDIČEVA CESTA LITIJA 104,76

12. MAROKOVA POT LITIJA 199,14

13. GRUMOVA ULICA LITIJA 213,44

14. KIDRIČEVA - PRISOJNA LITIJA 113,33

15. PRISOJNA ULICA LITIJA 407,70

16. LOŠKA ULICA LITIJA 165,71

2853,00

ZAP.ŠT. ULICA KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]

1. USTJE ŠMARTNO 206,77

2. LITIJSKA CESTA-BARTLOVA-PREČNA-LEVSTIKOVA ŠMARTNO 517,13

3. STARETOV TRG (MOST) ŠMARTNO 50,27

4. STARETOV TRG - USNJARSKA ULICA ŠMARTNO 275,55

5. PUNGRT ŠMARTNO 332,25

6. CERKOVNIK ŠMARTNO 230,68

1612,65

ZAP.ŠT. ULICA KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]

1. OD VH VAČE DO CERKVE VAČE 246,4

2. STARO ZAJETJE-STAR VODOHRAN KLENIK VAČE 659,95

906,35

ZAP.ŠT. ULICA KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]

1. PRIMARNI VH SR. KRESN. VRH.-VH KRESNICE VC KRESNICE 301,28

2. PRIMARNI VH KRESNICE VISOKA CONA-NIZKA CONA KRESNICE 450,83

3. SEK. CEVOVOD IZ VH KRESNICE VC KRESNICE 131,11

4. SEK. CEVOVOD PRI STARI OŠ KRESNICE PROTI JEV. KRESNICE 531,56

5. OSTALI VODI PO KRESNICAH SEKUNDARNI CEVOVODI KRESNICE 1659,18

3073,96

KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]

LITIJA 2853,00 m

ŠMARTNO 1612,65 m

VAČE 906,35 m

KRESNICE 3073,96 m

SKUPAJ 8445,96  
 



 

stran 14 

V spodnjem grafu je razvidna prodana voda v letu 2009 za vse vodovodne sisteme skupaj po vrsti 

porabe vode (gospodinjstva, gospodarstva, ustanove in iztočene vode iz hidrantov). 
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Iz zgornje tabele je razvidna prodana voda po vrsti skupaj za vse vodovodne sisteme. 
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3.2.1.1 MESTNI VODOVOD LITIJA – ŠMARTNO: 

 

 
Slika 3: Shema vodovodnega sistema Litija in Šmartno pri Litiji 

 

Mestni vodovod Litija – Šmartno oskrbujemo z vodo iz drenaţnih zajetij, vrtine RG-1/91 v Gozd 

Reka in vodnjakov na Ljubljanski cesti v Litiji.   

Od drenaţnih zajetij do vodohranov na Sitarjevcu v Litiji poteka cevovod v dolţini cca. 12 km, PVC 

300 in duktilnih cevi NL 315 (cca. 1112 m). Mestni vodovod ima vodohrane na hribu Sitarjevec; VH 

Sitarjevec – nv: 320 m (visoka cona) in VH Sitarjevec – nv: 295 m (nizka cona), (skupna prostornina 

750 m³) in na hribu Svibno; VH Svibno – nv: 307 m (prostornine 400 m³ in 50 m³), nad mestom 

Litija. V primeru nezadostnih količin vode iz zajetij Gozd Reka, predvsem zaradi okvar na dotrajanih 

sekundarnih cevovodih, je v sistem občasno vključeno tudi črpališče - vodnjaki ob Ljubljanski cesti v 

Litiji z zajemom podtalnice, za dotok vode v vodohran Sitarjevec ali Svibno, po tlačnem vodu in 

vklop črpališča – vrtine Gozd Reka, ki je preko radijske povezave krmiljen iz vodohrana Sitarjevec. 

Naselje Breg in Tenetiše, se oskrbuje z vodo iz javnega sistema oskrbe z vodo Litija – Šmartno, preko 

prečrpališča v Tenetišah do vodohrana Tenetiše – nv: 300 m (prostornine 50 m³) in potem 

gravitacijsko do porabnikov. 
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Slika 4: Črpališče ob Ljubljanski cesti (rezervni vodni vir) 

 

  
Slika 5 in 6: Vodohran Svibno in vodohran Sitarjevec 

 

Redno se izvaja vzdrţevanje in čiščenje objektov in naprav (vodohranov, črpališč, zajetij,  dostopnih 

poti do vodohranov), dopolnjevanje baze podatkov infrastrukturnega sistema (GIS). 

Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 

zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02, 42/06) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 

22/00, 86/04, 26/05). 
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Slika 7: Velika drenaţa Gozd Reka 

 

Izgube na javnem vodovodnem sistemu so predvsem zaradi: 

- dotrajanih sekundarnih cevovodov iz azbestno cementnih cevi, alkaten tenkostenskih cevi in 

hišnih priključkov, 

- napak na transportnem cevovodu Gozd Reka – Litija, 

- zaradi puščanja dotrajanih hidrantov, 

- nekontroliran in nedovoljen odvzem vode iz hidrantov, 

- odprave napak na omreţju, 

- odvzem na hidrantih zaradi čiščenja javne kanalizacije, cest in pri zamenjavi cevovodov – 

izdelava vodene vrtine za uvlačenje cevi 

 

Oskrba z vodo je bila v letu 2009 v splošnem stabilna, motnja oskrbe je bila ob zamenjavi dotrajanih 

cevovodov tekom leta po posameznih ulicah in menjave vodomerov in ventilov. Nadgradili smo 

nadzorni sistem upravljanja vodovoda. Povezali smo vodohrana visoka cona in nizka cona Litija – 

Sitarjevec s signalnim kablom za upravljanje vodovodnega sistema. Izvedli smo sanacijo preliva v 

vodohranu Svibno.  

 

 
Slika 8: Nadzorni sistem vodovod Litija 

 
Pridobili smo projekt PGD za širitev vodovoda Litija proti naselju Zgornji Log (prva faza in druga 

faza), priklop obstoječega vodnjaka do novega vodohrana na pobočju hriba Svibno, povezava 

obstoječega vodohrana s predvidenim vodohranom, izboljšanje oskrbe na obstoječem naselju Graška 

Dobrava. Izvedli smo obnovo ograditve zajetja velika drenaţa v Reka Gozdu. 
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LETNO POROČILO O PITNI VODI ZA JAVNI SISTEM OSKRBE S PITNO VODO LITIJA – 

ŠMARTNO ZA LETO 2009 

 

V skladu z določili 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26704, 92/06 in 

25/09) (v nadaljevanju: Pravilnik o pitni vodi),  smo za javne sisteme za oskrbo s pitno vodo, ki 

oskrbujejo 5000 in več uporabnikov in ki zagotavljajo več kot 1.000 m
3
 pitne vode na dan, pripravili 

letno poročilo o piti vodi. Z letnim poročilom bo javno podjetje seznanilo uporabnike preko sredstev 

javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način. 

 

V okviru notranjega nadzora in spremljanja stanja v oskrbi s pitno vodo ima KSP Litija, d.o.o. z 

Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana sklenjeno Pogodbo o izvajanju notranjega nadzora nad 

zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki so v upravljanju 

KSP Litija, d.o.o. (Pogodba št. 120-004-602-9/09).  

 

Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah HACCP načrta, ki omogoča prepoznavanje 

mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za 

zdravje ljudi in  določa izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih 

mestih (Kritičnih Kontrolnih Točkah - KKT) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. 

HACCP je torej preventivni sistem notranjega nadzora in temelji na preventivnem ukrepanju, ki 

odpravi oziroma zmanjša tveganje na sprejemljivo raven. 

 

Poleg notranjega nadzora pa se v okviru drţavnega monitoringa, ki ga zagotavlja Ministrstvo za 

zdravje RS, nosilec monitoringa je Inštitut za varovanje zdravja RS, izvajalec pa Zavod za 

zdravstveno varstvo Maribor, tudi spremlja stanje oskrbe s pitno vodo v  javnem sistemu oskrbe s 

pitno vodo Litija - Šmartno. Rezultate mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj tovrstnega 

nadzora prav tako podajamo v tem poročilu.    

 

Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode smo v okviru notranjega nadzora ocenjevali na podlagi 

opravljenih mikrobioloških, fizikalno kemijskih preskušanj in terenskih meritev.  

 

Rezultate mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj smo za vodovodni sistem Litija - 

Šmartno prikazali v ustreznih tabelah in grafih.  

 

 

 

 

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE V JAVNEM  SISTEMU 

ZA OSKRBO S PITNO VODO LITIJA - ŠMARTNO 

Javni sistem za oskrbo s pitno vodo Litija - Šmartno  se napaja iz dveh drenaţnih vodnih virov na 

lokaciji Gozd-Reka in vrtine Gozd-Reka, znotraj katerih so vrednosti preskušenih parametrov v pitni 

vodi pribliţno enake. Poleg zajetij v Gozd-Reka pa sistem lahko napajamo tudi iz vodnjaka ob 

Ljubljanski cesti v Litiji. Slednji vodni vir je pod stalnim nadzorom, čeprav sluţi kot nadomestni 

vodni vir. Ime oskrbovalnega območja je Litija - Šmartno. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema 

Litija - Šmartno oskrbuje 8.500 uporabnikov v naseljih Litija, Šmartno, Breg in Tenetiše. V letu 2009 

je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 462.499 m
3
. Dezinfekcija pitne vode se 

opravlja s plinskim klorom. Vsebnost prostega preostalega klora, na iztoku vode iz vodohrana, stalno 

merimo z avtomatskim merilcem klora, kar omogoča večji nadzor in odpravo morebitnih 

pomanjkljivosti v najkrajšem moţnem času. Drugih postopkov priprave pitne vode v tem sistemu ni, 

ker niso potrebni.  

 

2. 1.  Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 
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V letu 2009 je bilo v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Litija - Šmartno opravljeno 

12 pregledov pri čemer je bilo skupaj odvzetih 48 vzorcev pitne vode. Rezultati mikrobioloških 

preskušanj so pokazali, da je bilo 46 vzorcev skladnih, 2 vzorca pitne vode pa nista bila skladna z 

zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 

 

V tabeli 1 in grafu 1 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja glede 

na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

 

Tabela 1: 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omreţje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 22.01.2009 4 0 0 1 0 1 2(EC;KB) 

2 16.02.2009 5 0 0 0 0 5 0 

3 17.03.2009 4 0 0 1 0 3 0 

4 28.04.2009 5 0 0 1 0 4 0 

5 13.05.2009 4 0 0 1 0 3 0 

6 03.06.2009 4 0 0 1 0 3 0 

7 0.307.2009 5 0 0 1 0 4 0 

8 19.08.2006 4 0 0 3 0 1 0 

9 17.09.2009 4 0 0 0 0 4 0 

10 19.10.2009 4 0 0 2 0 2 0 

11 26.11.2009 1 0 0 0 0 1 0 

12 14.12.2009 4 0 0 0 0 4 0 

3.2.1.2 SKUPAJ 48 0 0 11 0 35 2 

  

 

Graf 1 :  Prikaz odnosa mikrobiološko skladnih in neskladnih vzorcev pitne vode     

 glede na podatke iz tabele 1  
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V spodnji  tabeli št. 2 podajamo rezultate opravljenih preskušanj pitne vode za leto 2009 glede na 

navodilo Inštituta za varovanje zdravja  RS (Citirano: Navodilo upravljavcem sistemov za oskrbo s 

pitno vodo v Sloveniji za oblikovanje letnega poročila o pitni vodi in Prilogo: Tabelarični prikaz 

minimalnega nabora podatkov – rezultati preskusov vzorcev pitne vode iz sistemov za oskrbo s pitno 

vodo oziroma oskrbovalnih območij, ki oskrbujejo 5000 prebivalcev ali več, v Sloveniji – notranji 

nadzor).  

 

Tabela 2: Mikrobiološka preskušanja – notranji nadzor  

NOTRANJI   NADZOR 

MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA 

število vzorcev 

redna preskušanja občasna preskušanja 

48 0 

število neskladnih vzorcev 
redna preskušanja občasna preskušanja 

preseţeni parameter: 

E.coli, kolif. bakterije, št. kolonij pri 22ºC in 36ºC 

2 0 

števlo vzorcev z E.coli 
redna preskušanja občasna preskušanja 

1 0 

 

2. 2.  Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  drţavnega monitoringa 

 

V okviru drţavnega monitoringa je bilo opravljenih pet pregledov pri čemer je bilo iz omreţja 

odvzetih 15 vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja.  Vsi rezultati mikrobioloških 

preskušanj odvzetih vzorcev pitne vode so bili skladni z zahtevami  Pravilnika o pitni vodi. V tabeli 3 

je podan prikaz, v okviru drţavnega monitoringa, odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka 

preskušanja glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni 

vodi.  

 

Tabela 3 : 

Z.ŠT./ DAT. 
PREGLEDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

zajetje vodohran omreţje 

Skl. Neskl. Skl. Neskl. Skl. Neskl. 

1./ 19.05.2009 Redna ,Clo.per. 3 0 0 0 0 3 0 

2./ 10.06.2009 Redna ,Clo.per. 3 0 0 0 0 3 0 

3 / 14.08.2009 Redna ,Clo.per. 3 0 0 0 0 3 0 

4 / 02.10.2009 Redna ,Clo.per. 3 0 0 0 0 3 0 

5 /19.11.2009 Redna ,Clo.per. 3 0 0 0 0 3 3 

3.2.1.3 SKUPAJ 15 0 0 0 0 15 0 

Clo.per. – Clostridium perfringens (vključno s sporami) 
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2.3.  Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 
Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2009 odvzeli 4 vzorce pitne vode, ki so bili glede na 

opravljena preskušanja skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 

 

V tabeli 3 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja glede na 

vrsto preskušanja odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

Tabela 4: 

Z.ŠT./DAT.PRE
GLEDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

zajetje vodohran omreţje 

Skl. Neskl. Skl. Neskl. Skl. Neskl. 

1./ 17.03.2009 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

2./ 28.04.2009 Redna k., THM 1 0 0 0 0 1 0 

3./ 23.07.2009 Redna kemija 1 0 0 1 0 0 0 

4./ 26.11.2009 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

3.2.1.4 SKUPAJ 4 0 0 1 0 3 0 

THM – trihalometani 

 

V spodnji  tabeli št. 4 podajamo rezultate opravljenih preskušanj pitne vode za leto 2009 glede na 

navodilo IVZ  RS (Navodilo upravljavcem sistemov za oskrbo s pitno vodo v Sloveniji za oblikovanje 

letnega poročila o pitni vodi in Prilogo. Tabelarični prikaz minimalnega nabora podatkov – rezultati 

preskusov vzorcev pitne vode iz sistemov za oskrbo s pitno vodo oziroma oskrbovalnih območij, ki 

oskrbujejo 5000 prebivalcev ali več, v Sloveniji – monitoring/notranji nadzor). 

Tabela 5: Fizikalno kemijska preskušanja – notranji nadzor 

NOTRANJI   NADZOR 

FIZ. - KEMIJSKA PRESKUŠANJA 

število vzorcev 

redna preskušanja občasna preskušanja 

4 1 

število neskladnih vzorcev 
redna preskušanja občasna preskušanja 

preseţeni parameter 

0 0 

Neskladni vzorci po prilogi B 
št. preseţenih param. ime preseţenega param. 

0 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  drţavnega monitoringa 

V okviru drţavnega monitoringa so bili odvzeti vzorci pitne vode za redna in občasna kemijska 

preskušanja in rezultati so izkazovali skladnost z zahtevami Pravilnika. V tabeli 5 je podan prikaz, v 

okviru monitoringa odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja, glede na vrsto 

preskušanja, odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 
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Tabela 6: 

Z.ŠT./ DAT. 
PREGLEDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

zajetje vodohran omreţje 

Skl. Neskl. Skl. Neskl. Skl. Neskl. 

1./ 19.05.2009 Občasna kemija 2 0 0 0 0 2 0 

2./ 10.06.2009 Redna kemija 3 0 0 0 0 3 0 

3 / 14.08.2009 Redna  kemija 3 0 0 0 0 3 0 

4 / 02.10.2009 Redna kemija 3 0 0 0 0 3 0 

5 /19.11.2009 Redna kemija 3 0 0 0 0 3 3 

3.2.1.5 SKUPAJ 14 0 0 0 0 14 0 

 

 

 

3. ZAKLJUČEK 

 

V okviru notranjega nadzora in spremljanja stanja v oskrbi s pitno vodo, sta bila z mikrobiološkimi 

preskušanji v letu 2009, ugotovljena dva neskladna vzorca pitne vode (pregled z dne, 22.01. 2009). V 

enem vzorcu pitne vode od dveh je bila ugotovljena prisotnost bakterije E. coli, v obeh vzorcih je bila 

ugotovljena prisotnost koliformnih bakterij, medtem ko  povišano število kolonij pri 22ºC in 36ºC in 

bilo ugotovljeno v nobenem preiskanem vzorcu. Prisotnost mikroorganizmov fekalnega onesnaţenja 

je bila ugotovljena v vzorcu pitne vode, ki smo ga odvzeli v omreţju. Vzrok za neskladen vzorec je 

bila neustrezna interna vodovodna napeljava, oziroma izlivka (pipa). Uporabnika smo obvestili in po 

navodilih javnega podjetja je opravil dezinfekcijo interne vodovodne instalacije.  Rezultat 

mikrobioloških preskušanj vzorca vode, ki je bil odvzet po dezinfekciji interne vodovodne instalacije, 

je izkazoval skladnost s Pravilnikom o pitni vodi. 

 

V okviru drţavnega monitoringa v letu 2009 so vsi rezultati opravljenih mikrobioloških in fizikalno 

kemijskih preskušanj odvzetih vzorcev pitne vode  izkazovali skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.  

 

V splošnem lahko ocenimo, da je bila pitna voda v omreţju sistema za oskrbo s pitno vodo Litija – 

Šmartno, v letu 2009 glede na navedene ugotovitve in v danem obsegu opravljenih mikrobioloških in 

fizikalno kemijskih preskušanj, skladna z zahtevami  Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št. 9/04, 35/04, 

26/06, 92/06in 92/09).  

 

Oskrbo s pitno vodo v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Litija – Šmartno v letu 2009 ocenjujemo kot 

varno. Večjo varnost oskrbe je javno podjetje zagotovilo tudi s pomočjo vzpostavitve daljinskega 

nadzora nad vodooskrbnimi objekti in s stalnim merjenjem vsebnosti prostega klora v pitni vodi na 

iztoku iz vodohrana. 
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LETNO POROČILO O PITNI VODI ZA SISTEME OSKRBE S PITNO VODO, KI OSKRBUJEJO 

MANJ KOT 5.000 UPORABNIKOV ZA LETO 2009 

 

V okviru notranjega nadzora in spremljanja stanja v oskrbi s pitno vodo ima KSP Litija, d.o.o. z 

Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana sklenjeno Pogodbo o izvajanju notranjega nadzora nad 

zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki so v upravljanju 

KSP Litija, d.o.o. (Pogodba št. 120-004-602-9/09). Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah 

HACCP načrta, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko 

predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in  določa izvajanje potrebnih ukrepov ter 

vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (Kritičnih Kontrolnih Točkah - KKT) v oskrbi s pitno 

vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. 

 

Poleg notranjega nadzora pa se v okviru monitoringa, ki ga zagotavlja Ministrstvo za zdravje RS, 

nosilec monitoringa je Inštitut za varovanje zdravja RS, izvajalec pa Zavod za zdravstveno varstvo 

Maribor, spremlja stanje oskrbe s pitno vodo v  nekaterih javnih sistemih oskrbe s pitno vodo, ki so v 

upravljanju javnega podjetja. Rezultate mikrobioloških in kemijskih preskušanj tovrstnega nadzora 

prav tako podajamo v tem poročilu.    
 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2009 ocenjujemo, da je 

bila oskrba s pitno vodo v vseh javnih sistemih za oskrbo s pitno vodo, ki so v upravljanju Javnega 

podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o., zdravstveno ustrezna in skladna s 

Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04,26/06, 92/06 in 25/09) (V nadaljevanju: Pravilnik 

o pitni vodi). V manjšem številu vzorcev je bilo sicer prisotno nekaj koliformnih bakterij (KB), ki pa 

se uvrščajo med indikatorske parametre na podlagi katerih pa ni potrebno omejiti uporabe pitne vode, 

kajti njihove mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje. 

 

Rezultate mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj za posamezne vodovodne sisteme, ki 

oskrbujejo s pitno vodo manj kot 5.000 uporabnikov, prikazujemo po  poglavjih za posamezni 

sistem oskrbe s pitno vodo in so podani v ustreznih tabelah. 
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3.2.1.6 KRAJEVNI VODOVOD KRESNICE 

 
Slika 15: Vodovodni sistem Kresnice 

 

Vodovodni sistem Kresnice sestavljajo: zajetja Kladen, ki je povezan s primarnim cevovodom do 

vodohrana Bokal NV: 492 m (oskrbuje naselje Kresniški vrh). Višek vode iz VH Bokal gravitačno 

teče preko dveh razbremenilnikov do vodohrana nad Ţnidaršičem NV: 350 m, V = 50 m3 (oskrbuje 

višje leţeče hiše naselja Kresnic). Zajetje Kamen je s primarnim vodom povezano z vodohranom pri 

cerkvi, NV: 295 m, V = 100 m3 in preko črpališča v vodohranu pri cerkvi do vodohrana nad 

Ţnidaršičem (PE fi 63). Voda iz zajetja Kamen se pred uporabo pripravlja z hiperkloridom, priprava 

za dezinfekcijo je nameščena v vodohranu Kresnice pri cerkvi. 

 

Na vodovodnem sistemu Kresnice (Sr. Kresniški vrh), smo izvedli sanacijo zajetja Kladen in očistili 

vse razbremenilnike in vodohran na Kresniškem vrhu, sanirali smo tudi primarni vod od vodohrana 

Kresniški vrh – Kresnice, zamenjava armatur. V vodohranu Kresnice nizka cona smo zamenjali obe 

pretočni črpalki in jih povezali na nadzorni sistem.  

 

V preteklem letu se je izvedlo redno vzdrţevanje in čiščenje objektov in naprav (vodohrana, črpališč 

in zajetij), dopolnjena je bila baza podatkov infrastrukturnega sistema (GIS).  
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Oskrba z vodo je bila v letu 2009 v splošnem stabilna, nekajkrat je bila oskrba tudi motena, zaradi 

napak na sekundarnem vodu in primarnem vodu, menjave ventilov pred vodomeri na posameznih 

hišnih priključkih. 

 

Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 

zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02, 42/06) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 

22/00, 86/04, 26/05). 

 

 
Slika 17: Krmiljenje in regulacija v centralnem nadzornem centru za vodovod Kresnice 

 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

Vodovodni sistem Kresnice – Kresniški vrh se napaja iz dveh drenaţnih vodnih virov  in sicer Zajetja 

Kamen in Kladen.  S pitno vodo se iz vodovodnega sistema Kresnice – Kresniški vrh oskrbuje 980 

uporabnikov v naseljih Kresnice in Kresniški vrh. V letu 2009 je distribucija pitne vode na 

oskrbovalnem območju znašala 38.228 m
3
. Dezinfekcija pitne vode se opravlja v vodohranu pri cerkvi 

v Kresnicah in sicer  z natrijevim hipokloritom. 

 
 

2. 1.  Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

V letu 2009 je bilo v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Kresnice – Kresniški vrh 

skupaj odvzetih 15 vzorcev pitne vode. Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da je bilo 13 

vzorcev skladnih, 2 vzorca pitne vode pa nista bila skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi in sicer 

so bile v odvzetih vzorcih pitne vode prisotne koliformne bakterije. En vzorec je bil odvzet na zajetju 

Kladen, drugi pa v vodohranu Bokal – Kresniški vrh 13, kjer pa se voda ne dezinficira. 
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Tabela 1 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORC 

        zajetje vodohran Omreţje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 04.02.2009 4 0 0 2 0 2 0 

2 19.08.2009 4 0 0 2 0 2 0 

3. 28.10.2009 4 0 1(KB) 0 1(KB) 2 0 

4 26.11.2009 3 0 0 2 0 1 0 

3.2.1.7 SKUPAJ 15 0 1 6 1 7 0 

 Legenda: KB – koliformne bakterije 

 

V okviru drţavnega monitoringa je bilo na mikrobiološka preskušanja odvzetih pet vzorcev pitne 

vode iz omreţja. Mesto vzorčenja je bilo v O.Š. Kresnice, vzorci vode so bili odvzeti dne 19.05.2009, 

10.06.2009, 14.08.200, 02.10.2009 in 17.11.2009. Rezultati mikrobioloških preskušanj so bili skladni 

z zahtevami  Pravilnika o pitni vodi. 

 

 

2.2. Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in 

       v okviru drţavnega monitoringa 
 

Za fizikalno kemijska preskušanja v letu 2009 v okviru notranjega nadzora niso bili odvzeti  vzorci 

pitne vode, ker je bilo na mikrobiološka preskušanja odvzetih več vzorcev kot je načrtovano v 

HACCP načrtu.  

 

V okviru drţavnega monitoringa pa so bili odvzeti vzoreci pitne vode za redna in občasna kemijska 

preskušanja in rezultati so izkazovali skladnost z zahtevami Pravilnika. V tabeli 2 je podan prikaz, v 

okviru monitoringa odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja, glede na vrsto 

preskušanja, odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 

  

Tabela 2 

Z.ŠT./ DAT. 
PREGLEDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

zajetje vodohran omreţje 

Skl. Neskl. Skl. Neskl. Skl. Neskl. 

1./ 19.05.2009 Občasna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

2./ 10.06.2009 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

3 / 14.08.2009 Redna  kemija 1 0 0 0 0 1 0 

4 / 02.10.2009 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

5 / 17.11.2009 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

3.2.1.8 SKUPAJ 5 0 0 0 0 5 0 

 



 

stran 27 

3.2.1.9 KRAJEVNI VODOVOD GOLIŠČE IN VELIKI VRH 

 

 
Slika 18: Vodovodni sistem Golišče 

 

Vodovodni sistem Golišče oskrbuje z vodo naselje Golišče in Veliki vrh in ga sestavljajo: vrtina GO-

2/05 in vrtina GO-1/01 (ne obratuje), ob vrtinah je vodohran Golišče NV: 655 m, V = 100 m3. V 

vodohranu se voda pripravlja s filtracijo vode:  deferizacija in demanganizacija vode. Voda gravitačno 

teče preko treh razbremenilnikov do naselja Golišče proti Jevnici, proti naselju pri Kresniškem vrhu in 

do naselja Veliki vrh preko štirih razbremenilnih ventilov.  

 

Oskrba z vodo je bila v letu 2009 v splošnem stabilna, nekajkrat je bila oskrba tudi motena, zaradi 

zamašitve potopne črpalke v vrtini GO-2/05 in same vrtine GO-2/05. Potrebno je bilo izvesti čiščenje 

in servis potopne črpalke, zamenjava potopne črpalke, zamenjave nivojske sonde. Izvedla se je 

mehanska in kemična revitalizacija vrtine GO-2/05. Ker je vode primanjkovalo, smo vodo dovaţali v 

vodohran Golišče, s cisterno. Motena oskrba je bila tudi zaradi motnosti vode, ki je nastala zaradi 

odluščenja oblog na sekundarnem cevovodu v naselju Golišče. 

 

Opravljali smo redno vzdrţevanje in čiščenje objektov in naprav (vodohrana, črpališča, vodarne, 

dostopnih poti do vodohranov). Izvajali smo redni servis priprave pitne vode. 

 

Vodovodni sistem Golišče smo povezali na nadzorni sistem vodovodov v Litiji. 
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Slika 15: Krmiljenje in regulacija v centralnem nadzornem centru za vodovod Golišče 

 

Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 

zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02, 42/06) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 

22/00, 86/04, 26/05). 

 
Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

Vodovodni sistem Golišče se napaja iz Vrtine Golišče. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema 

Golišče oskrbuje 260 uporabnikov v naseljih Golišče in Veliki vrh. V letu 2009 je distribucija pitne 

vode na oskrbovalnem območju znašala 7.418 m
3
. Voda se pripravlja in sicer se s pomočjo filtrov 

odstranjujeta ţelezo in mangan. Dezinfekcija pripravljene vode ni potrebna. Izdatnost vrtine pa ne 

pokriva dnevnih potreb po pitni vodi in vodo smo tudi dovaţali  iz javnega sistema za oskrbo s pitno 

vodo Litja – Šmartno.  

 

3. 1.  Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

V letu 2009 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Golišče skupaj odvzeta 2 

vzorca pitne vode. 

 

Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da so bili vzorci vode skladni z zahtevami Pravilnika 

o pitni vodi.  
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Tabela 3 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omreţje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 26.11.2009 2 0 0 1 0 1 0 

3.2.1.10 SKUPAJ 2 0 0 1 0 1 0 

 

3.2  Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  
 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2009 odvzeli 1 vzorec pitne vode, ki je bil glede na 

opravljena preskušanja skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

 

V tabeli 2 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja glede na 

vrsto preskušanja odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

 

 

 

Tabela 4 

Z.ŠT./DAT.PRE
GLEDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

zajetje vodohran omreţje 

Skl. Neskl. Skl. Neskl. Skl. Neskl. 

1./ 26.11.2009 Ţelezo, Mangan 1 0 0 1 0 0 0 

3.2.1.11 SKUPAJ 1 0 0 1 0 0 0 

 

V okviru drţavnega monitoringa je bil odvzet en vzorec pitne vode za redna kemijska in 

mikrobiološka preskušanja in rezultati so izkazovali skladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 
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3.2.1.12 KRAJEVNI VODOVOD KONJŠICA 

 

 
Slika 20: Vodovodni sistem Konjšica 

 

Vodovodni sistem Konjšica se z vodo napaja iz vrtine V609. Voda se črpa iz vrtine V609 v vodohran 

Konjšica - R800 (100 m³) in preko vodohrana  Konjšica R800 gravitačno do vodohrana Konjšica – 

R530 (100 m³). Iz vodohranov se gravitačno napaja naselje Konjšica in naselje Ravne. 

 

V vodohranu Konjšica R530 se je vgradil aqualink za spremljanje iztoka vode iz vodohrana. 

 

Opravljali smo redno vzdrţevanje in čiščenje objektov in naprav (vodohrana, črpališča,  dostopnih 

poti do vodohranov in črpališča). 

 

Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 

zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02, 42/06) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 

22/00, 86/04, 26/05). 
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Slika 22: Krmiljenje in regulacija v centralnem nadzornem centru za vodovod Konjšica 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

Vodovodni sistem Konjšica se napaja iz vrtine Konjšica. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema 

oskrbuje 144 uporabnikov v naseljih Konjšica in Ravne. V letu 2009 je distribucija pitne vode na 

oskrbovalnem območju znašala 3.808 m
3
. Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne opravlja. 

 

6. 1  Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

V letu 2009 so bili v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Konjšica skupaj odvzeti 3 

vzorci pitne vode. 

Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da so bili vzorci skladni z zahtevami Pravilnika o 

pitni vodi.  

Tabela 8 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omreţje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 14.10.2009 3 0 0 1 0 2 0 

3.2.1.13 SKUPAJ 3 0 0 1 0 2 0 

 

6.2  Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  
Za fizikalno kemijska preskušanja v letu 2009 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo Konjšica nismo 

odvzeli vzorcev pitne vode za nadaljnja preskušanja. 

V okviru drţavnega monitoringa se vzorci pitne vode za nadaljnja  kemijska in mikrobiološka 

preskušanja v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Konjšica ne odvzemajo. 
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3.2.1.14 KRAJEVNI VODOVOD M. GOBA, VELIKA GOBA, PREŽENJSKE NJIVE  

 

 
Slika 23: Vodovodni sistem Mala Goba 

 

V skladu z Dogovorom med Občino Litijo, KS Dole in Javnim podjetjem, smo v novembru 2002 v 

začasno upravljanje prevzeli tudi novozgrajeni krajevni vodovodni sistem M. Goba. 

 

Vodovodni sistem Mala Goba se z vodo napaja iz vrtine. Voda se črpa iz vrtine v vodohran Mala 

Goba nv: 740 m in preko vodohrana Mala Goba do vodohrana Velika Goba nv: 735 m. Iz vodohrana 

se gravitačno napaja naselje Mala Goba, Velika Goba in Preţenjske njive.  

 

Naročili smo izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo obstoječega stanja vodovoda, v smislu 

povečanja pretoka vode po sekundarnem cevovodu, za poţarno varnost in gradnjo novega vodohrana 

ter opustitev starega na Mali Gobi in Veliki Gobi. 

 

Opravljali smo redno vzdrţevanje in čiščenje objektov in naprav (vodohrana, črpališča,  dostopnih 

poti do vodohranov in črpališča). 

 

Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 

zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02, 42/06) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 

22/00, 86/04, 26/05). 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 
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Vodovodni sistem Mala goba se napaja iz vrtine Mala Goba. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema 

oskrbuje 85 uporabnikov v naseljih Mala goba, Preţenjske njive in Velika goba. V letu 2009 je 

distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 5.572 m
3
. Dezinfekcija vode se na tem 

sistemu ne opravlja. 

 

5. 1  Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

V letu 2009 so bili v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Mala goba skupaj odvzeti 4 

vzorci pitne vode. 

 

Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da so bili vzorci skladni z zahtevami Pravilnika o 

pitni vodi.  

 

Tabela 7 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omreţje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 18.02.2009 4 1 0 2 0 1 0 

3.2.1.15 SKUPAJ 4 1 0 2 0 1 0 

Legenga: KB – koliformnebakterije 

 

5.2  Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  
 

Za fizikalno kemijska preskušanja v letu 2008 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo Mala goba nismo 

odvzeli vzorcev pitne vode za nadaljnja preskušanja. 

 

V okviru drţavnega monitoringa se vzorci pitne vode za nadaljnja  kemijska in mikrobiološka 

preskušanja v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Mala goba ne odvzemajo. 
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3.2.1.16   
 

3.2.1.17 KRAJEVNI VODOVOD VAČE 

 
Slika 27: Vodovodni sistem Vače 

 

V skladu s Pogodbo med Občino Litijo in KSP Litija d.o.o., smo v letu 2007 prevzeli v upravljanje 

javni vodovodni sistem Vače. 

Vodovodni sistem Vače sestavljajo: vrtina na Cveteţu, ki je povezana s primarnim cevovodom 

(oskrbuje z vodo gravitačno) do vodohrana Klenik in iz vodohrana Klenik s primarnim cevovodom 

(oskrbuje z vodo gravitačno) do vodohrana Vače in potem gravitačno preko sekundarnih cevovodov 

in hišnih priključkov do porabnikov. 

 

Obnavljali smo sekundarne vode vključno s hidranti in hišne vodovodne priključke. Povezali smo tudi 

naselje Potok pri Vačah in razširili vodovodni sistem in hidrantno omreţje. 

 

Opravljali smo redno vzdrţevanje in čiščenje objektov in naprav (vodohranov, črpališča,  dostopnih 

poti do vodohranov in črpališča). 

 

Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 

zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02, 42/06) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 

22/00, 86/04, 26/05). 



 

stran 35 

 
Slika 29: Krmiljenje in regulacija v centralnem nadzornem centru za vodovod Vače 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

Vodovodni sistem Vače se napaja iz vrtine na Cveteţu. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema 

oskrbuje 410 uporabnikov v naseljih Vače in Potok. V letu 2009 je distribucija pitne vode na 

oskrbovalnem območju znašala 22.707 m
3
. Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne opravlja. 

 

7. 1  Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

V letu 2009 je bilo v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Vače skupaj odvzetih 6 

vzorcev pitne vode. 

 

Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da je bilo 5 vzorcev skladnih z zahtevami Pravilnika 

o pitni vodi, medtem ko 1 vzorec ni bil skladen, ker je vseboval 2 koliformni bakteriji na 100 ml. 

Vzrok za neskladnost je bil v interni vodovodni napeljavi.  

 

Tabela 9 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omreţje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 06.08.2009 3 0 0 1 0 2 0 

2 03.12.2009 3 1 0 0 0 1 1(KB) 

3.2.1.18 SKUPAJ 6 1 0 1 0 3 1(KB) 

Legenda: KB – koliformne bakterije 
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7.2  Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  
 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2009 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo Vače odvzeli 

1 vzorec pitne vode za nadaljnja preskušanja, ki je bil glede na opravljena preskušanja skladen z 

zahtevami Pravilnika o pitni.  

  

Tabela 10 

Z.ŠT./DAT.PRE
GLEDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

Zajetje-  Vodohran  omreţje 

Skl. Neskl. Skl. Neskl. Skl. Neskl. 

1./ 03.06..2009 
Osnovna kemija, 
nitrat, nitrit 1 0 0 1 0 0 0 

3.2.1.19 SKUPAJ 1 0 0 1 0 0 0 

 

V okviru drţavnega monitoringa se vzorec pitne vode za nadaljnja  kemijska in mikrobiološka 

preskušanja v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Vače ne odvzema. 
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3.2.2 ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA TER ČIŠČENJE 

KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA 

 

Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških 

naprav, ki povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno kanalizacijsko omreţje in s pomočjo 

katerega se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s 

streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin. Objekti in naprave 

javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na javno kanalizacijo 

in pretočne in nepretočne greznice in male čistilne naprave z  zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso 

objekti javne kanalizacije. V Litiji, Kresnicah in Šmartnem pri Litiji, še ni zgrajene centralne čistilne 

naprave, zato se odpadna voda neprečiščeno steka v reko Savo, preko več izpustov. 

 

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. izvaja nekatere naloge v zvezi z 

obratovanjem kanalizacijskih sistemov v naseljih Litija, v Kresnicah in Šmartno pri Litiji. 

Zagotavljanje izvajanja gospodarske javne sluţbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 

predvsem po Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 

Občine Litija (Ur.l. RS, št. 38/2007) in Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in 

padavinske vode (Ur.l. RS št. 105/2002, 50/2004) in drugih predpisih. 

 

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., zagotavlja v okviru javne sluţbe v 

naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo predvsem naslednje storitve: 

- vzdrţevanje in čiščenje objektov javne kanalizacije, 

- čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, skladno 

s predpisi o komunalnih čistilnih napravah, 

- čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah in ostale storitve. 

 

V okviru rednega vzdrţevanja javne kanalizacije smo v letu 2009 izvedli trikrat čiščenje usedlin  

črpališča za prečrpavanje nivoja na Graški cesti v Litiji, delno čiščenje kanalizacijskega sistema v 

Kresnicah, del sistema v mestu Litija in Šmartno pri Litiji. 

Na glavnih kanalizacijskih vodih je bila skladno s predpisi izvedena deratizacija 2x v letu 2009. 

Storitev je izvedel Zavod za zdravstveno varstvo, Ljubljana. 
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3.2.2.1 MALA ČISTILNA NAPRAVA GRADEC - LITIJA 

 

Mala čistilna naprava Gradec – Litija 1000 PE, zgrajena v letu 2007 in prenesena v upravljanje 

javnemu podjetju za  čas poskusnega obratovanja, ki je trajalo devet mesecev v času poskusnega 

obratovanja ni dosegla načrtovanega učinka čiščenja, oziroma je bil učinek čiščenja le 30 % .V 

poskusnem obratovanju je  javno podjetje skladno s Programom prvih meritev preko pooblaščene 

inštitucije, izvedlo vzorčenje odpande komunalne vode na vtoku in iztoku iz MČN. Analizni rezultati 

odvzetih vzorcev vode so pokazali, da čiščenje ne dosega mejnih vrednosti parametrov odpadne vode 

iz malih ČN, ki so določeni v Prilogi 1 v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih 

komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS,št.98/07).  

 

V februarju 2009 je podjetje IMP Tehnologija vode d.o.o., na podlagi naročila javnega podjetja, 

izvedlo pregled in nekaj vzdrţevalnih del, ki naj bi odpravila vzrok neustreznega čiščenja komunalne 

odpadne vode na MČN Gradec. Po ponovnem zagonu pa je ţal prišlo do dodatne okvare na MČN 

Gradec. Javno podjetje je po tej neljubi situaciji zahtevalo temeljit pregled MČN tako s strani 

projektantov kot s strani izvajalca in nadzora. Rezultat pregleda je bila ugotovitev tehnične 

pomanjkljivosti na sekundarnih usedalnikih. MČN Gradec v letu 2009 od februarja dalje ni 

obratovala. Predvidevamo, da se bo skladno z dogovorjenim, MČN Gradec ponovno zagnala 

spomladi 2010, oziroma takoj ko bodo odpravljene tehnične pomanjkljivosti.  

 

Uporabnikom storitve odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda, katerih odpadna voda se 

odvaja preko MČN Gradec, (93 priključkov na Graški cesti, Marokovi poti in Na Gričku; pribliţno 

300 prebivalcev oziroma 300 PE) javno podjetje ne zaračunava čiščenja, ker ga tudi dejansko ni, 

čeprav imamo ţe ustrezna soglasja k ceni odvjanja in čiščenja komunalne odpadne vode.  

 

3.2.2.2 RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI 

 

Storitev ravnanja s komunalnimi odpadki je v letu 2009 na celotnem območju občine Litija in 

celotnem območju občine Šmartno pri Litiji izvajalo Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje 

Litija, d.o.o. in sicer skladno z določili Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija 

Ur.l.RS,št.2/02) in Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija 

(Ur.l.RS,št.6/02 in135/03), ki veljata na območjih obeh občin. 

 

Za odvoz odpadkov iz območja obeh občin je zadolţeno 16 delavcev, ki sestavljajo šest smetarskih 

ekip, ki pri svojem delu uporabljajo šest smetarskih vozil, od tega je eno specialno malo smetarsko 

vozilo, s katerim odvaţamo mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov)  od stanovanjskih 

objektv, ki za običajna smetarska vozila niso dostopni in eno vozilo samonakladalec, s katerim 

opravljamo kontejnerski odvoz odpadkov in odvoz kosovnih odpadkov.  

 

Eno smetarsko vozilo dnevno odvaţa mešane komunalne odpadke iz območja občine Šmartno, eno 

vozilo dnevno odvaţa ločeno zbrano frakcijo iz zbiralnic, tri vozila dnevno pa odvţajo mešane 

komunalne odpadke iz območja občine Litija. Vozilo samonakladalec odvaţa 5, 7 in 10 m
3
 

kontejnerje, ki so nameščeni pri nekaterih večstanovanjskih objektih in pokopališčih ter od podjetij, ki 

posamezne odvoze odpadkov predhodno naročajo in sicer iz območja obeh občin.  

 

Na prevzemu in pretovarjanju odpadkov na pretovorni postaji Širjava delata dva delavca, obratovalni 

čas pretovorne postaje namreč za pokrivanje potrebuje dva delavca.. Na pretovorni postaji Širjava, ki 

sluţi tudi kot zbirni center za komunalne odpadke, se prevzemajo in pretovarjajo odpadki iz območij 

obeh občin.  
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3.2.2.3 ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE LITIJA 

 

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov, iz vseh naselij na območju občine Litija,  javno podjetje 

opravlja enkrat tedensko. Odvoz ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov iz 77 zbiralnic se je 

izvajal tedensko za papir in plastiko, medtem ko za steklo enkrat na 14 dni. Izvedena je bila tudi 

akcija zbiranja nevarnih odpadkov nastalih v gospodinjstvih, ki jo je za javno podjetje izvedel 

pooblaščeni zbiralec nevarnih odpadkov podjetje Kemis d.o.o.  Akcija zbiranja in odvoza kosovnih 

odpadkov je bila, po posameznih krajevnih skupnostih, izvedena po sistemu na v naprej določenih 

prevzemnih mestih.  

 

Občani so posamezne frakcije komunalnih odpadkov oddajali tudi na pretovorni postaji Širjava, ki 

sluţi tudi kot zbirni center in sicer v času obratovanja. Količina tako zbranih in prevzetih odpadkov je 

zajeta v skupni stehtani količini odpadkov. 

 

Celoletna letna zaračunana količina odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, je bila 33.718,06 m
3
. 

Povprečna mesečna zaračunana količina komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, v letu 

2009 je bila 2.809,84 m
3
.  

  

Količina 0,20 m
3
 odpadkov na mesec, je bil zaračunana 13.764 prebivalcem, količina 0,14 m

3
 na 

mesec 129  prebivalcem, tem prebivalcem je količina zmanjšana zaradi oddaljanosti odjemnega mesta 

za komunalne odpadke, ker stanovanjski objekti niso dostopni za smetarska vozila, količina  0,25 m
3
 

pa je bila zaračunana 156 počitniškim hišam.  

 

V občini Litija  je število prebivalcev 15.033 (podatek : ARSO; Iz registra prebivalstva – december 

2009),  iz česar sledi, da je bila vključenost občanov v redni odvoz komunalnih odpadkov  92,40 %. 

Vključenost je dejansko višja, saj se gospodinjstvu lahko zaračuna maksimalo 1,00 m
3
 odpadkov na 

mesec oziroma za pet oseb čeprav je v nekaterih gospodinjstvih več oseb.  Nekaj gospodinjstev je 

začasno izločenih iz sistema ravnanja s komunalnimi odpadki zaradi velike oddaljenosti njihovih 

stanovanjskih hiš od vozne poti smetarska vozila in prav tako tudi od prve njim najbljiţje zbiralnice 

namenjene ločenemu zbiranju posameznih frakcij komunalnih odpadkov, ki nastajajo v 

gospodinjstvih. 

  

Storitev ravnanja z nenevarnimi odpadki javno podjetje opravlja tudi pravnim osebam (industrija, obrt 

in ustanove) s katerimi imamo sklenjene pogodbe o ravnanju z nenevarnimi odpadki. Letna prevzeta 

količina teh odpadkov je na območju občine Litija 8.062,47 m
3
, kar predstavlja 18,90 % prevzetih 

odpadkov. Nekaterim povzročiteljem odvoz nenevarnih odpadkov, ki nastajajo ob izvajanju njihovih 

dejavnosti, opravljamo sočasno ob rednem tedenskem odvozu komunalnih odpadkov, ki nastajajo v 

gospodinjstvih, nekaterim pa na podlagi predhodnega naročila povzročitelja odpadkov in sicer z 

vozilom samonakladalec. Tako prevzeti odpadki so zajeti v skupni stehtani količini odpadkov in so 

razvrščeni med mešane komunalne odpadke.  

 

Količine zbranih odpadkov po posameznih frakcijah so prikazane v tabeli 1. 
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ZBRANI KOMUNALNI ODPADKI – LITIJA 2009 

Tabela 1: 

 

FRAKCIJA 

 

KOLIČINA (kg) 

ID odpadka 

 

Opis odpadka Zbrani odpadki Nadalnje ravnanje 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki 4.638.450 Odlaganje Unično 

20 03 07 Kosovni odpadki 754.240 Odlaganje Unično 

20 01 36 Zavrţena električna in elekt. 

oprema 

28.510 Papir-Servis, Blok 

20 01 35* Zavrţena električna in elekt. 

oprema 

5.730 Papir-Servis, Blok 

20 01 23* Zavrţena oprema 19.640 Prevzem Papir-Servis 

20 01 01 Papir 114.654 Prevzem Papir-Servis 

15 01 05 Sestavljena embalaţa 8.873 Prevzem Papir-Servis 

15 01 04 Kovinska embalaţa 11.358 Prevzem Papir-Servis 

15 01 01  Papirna in kartonska embalaţa 76.350 Prevzem Papir-Servis 

15 01 02 Plastična embalaţa         54.797 Prevzem Papir-Servis 

15 01 07 Steklena embalaţa 99.710 Prevzem Papir-Servis 

15 01 10* Embalaţa, ki vseb. ost. nev.snovi 316 Prevzem Kemis 

15 01 11* Prazne tlačne posode 37 Prevzem Kemis 

20 01 33* Baterije in akumulatorji 1.265 Prevzem Kemis 

20 01 26* Olja in maščobe 319 Prevzem Kemis 

20 01 25 Jedilna olja in maščobe 135 Prevzem Kemis 

20 01 32 Zdravila  59 Prevzem Kemis 

20 01 19* Pesticidi  159 Prevzem Kemis 

20 01 14* Kisline 27 Prevzem Kemis 

20 01 27* Premazi  911 Prevzem Kemis 

20 01 29* Čistila in detergenti 91 Prevzem Kemis 

20 01 13* Topila 375 Prevzem Kemis 

20 01 15* Alkalije 18 Prevzem Kemis 

20 01 21* Sijalke 6 Prevzem Kemis 

20 01 17* Foto kemikalije 33 Prevzem Kemis 

16.01 03 Izrabljene avtomobilske gume 20.710 Prevzem GET 

12 01 02 Pločevina 7.610 Dino&S, Rematom 

 SKUPAJ 5.844.383kg  

 

NADALJNJE RAVNANJE Z ZBRANIMI ODPADKI 

Zbrane mešane komunalne odpadke na pretovorni postaji Širjava pretovorimo v 35-40 m
3
 kotalne 

zabojnike, prav tako tudi zbrane kosovne odpadke. Odvoz odpadkov iz pretovorne postaje Širjava pri 

Ponovičah na odlagališče Unično za javno pdjetje opravlja podizvajalec, kateremu so bila dela 

dodaljena na podlagi javnega razpisa. 

 

Na odlagališče nenevarnih odpadkov Unično je bilo odpeljano in odloţeno 4.638.450 kg mešanih 

komunalnih odpadkov in 754.240 kg kosovnih odpadkov, torej skupno 5.392.690 kg odpadkov, kar 

predstavlja 3.950 kg oziroma 0,08 %  manj kot v letu 2008.  
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Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, kot so papir in papirna embalaţa, steklena embalaţa, 

plastična embalaţa, sestavljena embalaţa in kovinska embalaţa,  je prevzemalo podjetje Papir Servis 

preko druţbe za ravnanje z odpadno embalaţo SLOPAK. Javno podjetje tovrstne ločene frakcije pred 

prevzemom pretovori v večje zabojnike, nakar jih prevzemalec brezplačno prevzame. 

 

Zbrano odpadno električno in elektronsko opremo smo na pretovorni postaji ločili po posameznih 

frakcijah in nato so jih prevzela podjetja Papir Servis, Blok, Dinos&S in Rematom in sicer preko 

shem za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo Slopak, Interseroh in Zeos. 

 

Nevarne odpadke je prevzelo podjetje Kemis. Izrabljene avtomobilske gume pa podjetje GET 

Inţeniring oziroma podjetja, ki so pooblaščena za nadalnje ravnanje s tovrstnimi odpadki. 

 

Količina 451.693 kg ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov je bila torej oddana drugim 

zbiralcem v predelavo, kar znaša  7,73 %,  oziroma 30,05 kg na prebivalca na leto ( upoštevano 

število prebivalcev: 15.033). Zbrano količino ločenih frakcij smo povečali za 67.733 kg, oziroma  

15,00 %,  v skupni količini odpadkov ta deleţ predstavlja 1,09 % večji deleţ..  

 

 

 

3.2.2.4 RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

Storitev ravnanja s komunalnimi odpadki je v letu 2009 na celotnem območju občine Litija in 

celotnem območju občine Šmartno pri Litiji izvajalo Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje 

Litija, d.o.o. in sicer skladno z določili Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija 

Ur.l.RS,št.2/02) in Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija 

(Ur.l.RS,št.6/02 in135/03), ki veljata na območjih obeh občin. 

 

Za odvoz odpadkov iz območja obeh občin je zadolţeno 16 delavcev, ki sestavljajo šest smetarskih 

ekip, ki pri svojem delu uporabljjo šest smetarskih vozil, od tega je eno specialno malo smetarsko 

vozilo, s katerim odvaţamo mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov)  od stanovanjskih 

objektv, ki za običajna smetarska vozila niso dostopni in eno vozilo samonakladalec, s katerim 

opravljamo kontejnerski odvoz odpadkov in odvoz kosovnih odpadkov.  

 

Eno smetarsko vozilo dnevno odvaţa mešane komunalne odpadke iz območja občine Šmartno, eno 

vozilo dnevno odvaţa ločeno zbrano frakcijo iz zbiralnic nameščenih na območju obeh občin, tri 

vozila dnevno pa odvţajo mešane komunalne odpadke iz območja občine Litija. Vozilo 

samonakladalec odvaţa 5, 7 in 10 m
3
 kontejnerje, ki so nameščeni pri nekaterih večstanovanjskih 

objektih in pokopališčih ter od podjetij, ki posamezne odvoze odpadkov predhodno naročajo in sicer 

iz območja obeh občin.  

 

Na prevzemu in pretovarjanju odpadkov na pretovorni postaji Širjava delata dva delavca, obratovalni 

čas pretovorne postaje namreč za pokrivanje potrebuje dva delavca.. Na pretovorni postaji Širjava, ki 

sluţi tudi kot zbirni center za komunalne odpadke, se prevzemajo in pretovarjajo odpadki iz območij 

obeh občin. 

 

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov (preostanek odpadkov), iz vseh naselij na območju občine 

Šmartno pri Litiji, javno podjetje opravlja enkrat tedensko. Odvoz ločeno zbranih frakcij iz 26 

zbiralnic, nameščenih na območju občine Šmartno, se je izvajal tedensko za papir in plastiko, medtem 

ko za steklo enkrat na 14 dni. Izvedena je bila tudi akcija zbiranja in odvoza nevarnih odpadkov 

nastalih v gospodinjstvih, ki jo je za javno podjetje izvedel pooblaščeni zbiralec nevarnih odpadkov 

Kemis d.o.o.  
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Občani so posamezne frakcije komunalnih odpadkov  oddajali tudi na pretovorni postaji Širjava,  ki 

sluţi kot zbirni center in sicer v času obratovanja. Količina tako zbranih in prevzetih odpadkov je 

zajata v skupni stehtani količini odpadkov. 

 

Celoletna letna zaračunana količina odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, je bila 11.733,24 m
3
.   

Povprečna mesečna zaračunana količina komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, v letu 

2009 je bila 977,77 m
3
.  

 

Količina 0,20 m
3
 odpadkov na mesec je bila zaračunana 4.735 prebivalcem, količina 0,14 m

3
 na 

mesec 194 prebivalcem, tem prebivalcem je količina zmanjšana zaradi oddaljanosti odjemnega mesta 

za komunalne odpadke, ker stanovanjski objekti niso dostopni za smetarska vozila, količina 0,25 m
3
 

pa je bila zarčunana 14 počitniškim hišam. 

 

V občini Šmartno pri Litiji  je število prebivalcev 5.391 (podatek ARSO – register prebivalstva, 

december 2009) iz česar sledi, da je bila vključenost občanov v redni odvoz komunalnih odpadkov  

91,49 %,  čeprav je vključenost dejansko višja, saj se gospodinjstvu lahko zaračuna maksimalo 1,00 

m
3
 odpadkov na mesec oziroma za pet oseb.  Nekaj gospodinjstev pa je začasno izločenih iz sistema 

ravnanja s komunalnimi odpadki zaradi velike oddaljenosti njihovih stanovanjskih hiš od vozne poti 

smetarska vozila in prav tako tudi od prve njim najbljiţje zbiralnice namenjene ločenemu zbiranju 

posameznih frakcij komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih. 

  

Storitev ravnanja z nenevarnimi odpadki javno podjetje opravlja tudi pravnim osebam (obrt in 

ustanove) s katerimi imamo sklenjene pogodbe o ravnanju z nenevarnimi odpadki. Letna prevzeta 

količina teh odpadkov je na območju občine Šmartno pri Litiji 1.329.96 m
3
, kar predstavlja 10,17 % 

prevzetih odpadkov. Povzročiteljem, katerim ob izvajanju njihove dejavnosti nastajajo manjše 

količine nenevarnih odpadkov, odvoz opravljamo sočasno ob rednem tedenskem odvozu mešanih 

komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih. Z vozilom samonakladalec, na podlagi 

predhodnega naročila povzročitelja odpadkov, pa odvaţamo odpadke za Osnovno šolo Šmartno. Tako 

prevzeti odpadki so zajeti v skupni stehtani količini odpadkov in so razvrščeni med mešane 

komunalne odpadke, katere odvaţamo na odlagališče Ostri vrh.  

 

Večjim povzročiteljem odpadkov, ki svojo dejavnost opravljajo na območju občine Šmartno (Kovina-

Herz, Dom Tisje, Šmarska mesarija) in imajo za svoje odpadke izdelano oceno odpadkov, pa prevzete 

odpadke javno podjetje odvaţa na odlagališče Unično in količine teh odpadkov niso zajete v tem 

poročilu. 

  

Količine zbranih odpadkov po posameznih frakcijah so prikazane v tabeli 2. 

ZBRANI KOMUNALNI ODPADKI – ŠMARTNO 2009 

Tabela 2:                        

 

FRAKCIJA 

 

KOLIČINA (kg) 

ID odpadka 

 

Opis odpadka Zbrani 

odpadki 

Nadalnje ravnanje 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki 1.226.850 Odlaganje Ostri vrh 

20 03 07 Kosovni odpadki 141.930 Odlaganje Ostri vrh 

20 01 36 Zavrţena električna in elektr.oprema 10.020 Prevzem Papir-Servis 

20 01 35* Zavrţena električna in electr. oprema 2.020 Prevzem Papir-Servis 

20 01 23* Zavrţena oprema 6.900 Prevzem Papir-Servis 

20 01 01 Papir 40.280 Prevzem Papir-Servis 

15 01 05 Sestavljena embalaţa 3.040 Prevzem Papir-Servis 

15 01 04 Kovinska embalaţa 3.990 Prevzem Papir-Servis 
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15 01 01  Papirna in kartonska embalaţa 26.820 Prevzem Papir-Servis 

15 01 02 Plastična embalaţa         19.240 Prevzem Papir-Servis 

15 01 07 Steklena embalaţa 34.900 Prevzem Papir-Servis 

15 01 10* Embalaţa, ki vseb.ost.nev.snovi 111 Prevzem Kemis 

15 01 11* Prazne tlačne posode 13 Prevzem Kemis 

20 01 33* Baterije in akumulatorji 444 Prevzem Kemis 

20 01 26* Olja in maščobe 112 Prevzem Kemis 

20 01 25 Jedilna olja in maščobe 47 Prevzem Kemis 

20 01 32 Zdravila  21 Prevzem Kemis 

20 01 19* Pesticidi  56 Prevzem Kemis 

20 01 14* Kisline 9 Prevzem Kemis 

20 01 27* Premazi  320 Prevzem Kemis 

20 01 29* Čistila in detergenti 32 Prevzem Kemis 

20 0113* Topila 132 Prevzem Kemis 

20 01 15* Alkalije 6 Prevzem Kemis 

20 01 21* Sijalke 2 Prevzem Kemis 

20 01 17* Fotokemikalije 12 Prevzem Kemis   

16.01 03 Izrabljene avtomobilske gume 7.278 Prevzem GET   

12 01 02 Pločevina 2.670 Dinos&S, Rematom 

 SKUPAJ 1.527.255  

NADALJNJE RAVNANJE Z ZBRANIMI ODPADKI 

Zbrane mešane komunalne odpadke na pretovorni postaji Širjava pretovorimo v 35-40 m
3
 kotalne 

zabojnike, prav tako tudi zbrane kosovne odpadke. Odvoz odpadkov iz pretovorne postaje Širjava pri 

Ponovičah na odlagališče Unično za javno pdjetje opravlja podizvajalec, kateremu so bila dela 

dodaljena na podlagi javnega razpisa. 

 

Na odlagališče nenevarnih odpadkov Ostri vrh je bilo odloţeno 1.226.850  kg mešanih komunalnih 

odpadkov in 141.930 kg kosovnih odpadkov, torej skupno 1.368.780 kg odpadkov, kar je 71.660 kg 

manj kot v letu 2008 kar predstavlja 4,97 %.  

 

Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, kot so papir in papirna embalaţa, steklena embalaţa, 

plastična embalaţa, sestavljena embalaţa in kovinska embalaţa,  je prevzemalo podjetje Papir Servis 

preko druţbe za ravnanje z odpadno embalaţo SLOPAK. Javno podjetje tovrstne ločene frakcije pred 

prevzemom pretovori v večje zabojnike, nakar jih prevzemalec brezplačno prevzame. 

 

Zbrano odpadno električno in elektronsko opremo smo na pretovorni postaji ločili po posameznih 

frakcijah in nato so jih prevzela podjetja Papir Servis, Blok Dino&S, Promont in sicer preko shem za 

ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo Slopak, Interseroh in Zeos. 

 

Nevarne odpadke je prevzelo podjetje Kemis. Izrabljene avtomobilske gume pa podjetje GET 

Inţeniring oziroma podjetja, ki so pooblaščena za nadalnje ravnanje s tovrstnimi odpadki. 

 

Količina 158.475 kg posameznih frakciji komunalnih odpadkov je bila torej oddana drugim zbiralcem 

v predelavo, kar znaša 10.38% oziroma 29.40 kg na prebivalca na leto (upoštevano 5.391 

prebivalcev).   

Zbrano količino ločenih frakcij smo, v primerjavi z letom 2008, povečali za 28.311 kg, oziroma  

21,75 %, v skupni količini odpadkov ta deleţ  predstavljajo 2,10% večji deleţ.  



 

stran 44 

 

FRAKCIJA 

                                                     KOLIČINA (kg) 

OBČINA  LITIJA OBČINA  ŠMARTNO 

 

ID odpadka 

 

Opis odpadka 

 

 

Zbrani odpadki 

 

Ravnanje z odpadki 

 

Zbrani odpadki 

 

Ravnanje z odpadki 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki 4.638.450 Odlaganje Unično 1.226.850 Odlaganje Ostri vrh 

20 03 07 Kosovni odpadki 754.240 Odlaganje Unično 141.930 Odlaganje Ostri vrh 

20 01 36 Zavrţena električna in elekt. oprema 28.510 Papir-Servis, Blok 10.020 Papir-Servis, Blok 

20 01 35* Zavrţena električna in elekt. oprema 5.730 Papir-Servis, Blok 2.020 Papir-Servis, Blok 

20 01 23* Zavrţena oprema 19.640 Prevzem Papir-Servis 6.900 Prevzem Papir-Servis 

20 01 01 Papir 114.654 Prevzem Papir-Servis 40.280 Prevzem Papir-Servis 

15 01 05 Sestavljena embalaţa 8.873 Prevzem Papir-Servis 3.040 Prevzem Papir-Servis 

15 01 04 Kovinska embalaţa 11.358 Prevzem Papir-Servis 3.990 Prevzem Papir-Servis 

15 01 01  Papirna in kartonska embalaţa 76.350 Prevzem Papir-Servis 26.820 Prevzem Papir-Servis 

15 01 02 Plastična embalaţa         54.797 Prevzem Papir-Servis 19.240 Prevzem Papir-Servis 

15 01 07 Steklena embalaţa 99.710 Prevzem Papir-Servis 34.900 Prevzem Papir-Servis 

15 01 10* Embalaţa, ki vseb. ostanke nev.snovi 316 Prevzem Kemis 111 Prevzem Kemis 

15 01 11* Prazne tlačne posode 37 Prevzem Kemis 13 Prevzem Kemis 

20 01 33* Baterije in akumulatorji 1.265 Prevzem Kemis 444 Prevzem Kemis 

20 01 26* Olja in maščobe 319 Prevzem Kemis 112 Prevzem Kemis 

20 01 25 Jedilna olja in maščobe 135 Prevzem Kemis 47 Prevzem Kemis 

20 01 32 Zdravila  59 Prevzem Kemis 21 Prevzem Kemis 

20 01 19* Pesticidi  159 Prevzem Kemis 56 Prevzem Kemis 

20 01 14* Kisline 27 Prevzem Kemis 9 Prevzem Kemis 

20 01 27* Premazi  911 Prevzem Kemis 320 Prevzem Kemis 

20 01 29* Čistila in detergenti 91 Prevzem Kemis 32 Prevzem Kemis 

20 0113* Topila 375 Prevzem Kemis 132 Prevzem Kemis 

20 01 15* Alkalije 18 Prevzem Kemis 6 Prevzem Kemis 

20 01 21* Sijalke 6 Prevzem Kemis 2 Prevzem Kemis 

20 01 17* Foto kemikalije 33 Prevzem Kemis 12 Prevzem Kemis   

16.01 03 Izrabljene avtomobilske gume 20.710 Prevzem GET 7.278 Prevzem GET   

12 01 02 Pločevina 7.610 Dino&S, Rematom 2.670 Dino&S, Rematom 

SKUPAJ  5.844.383  1.527.255  

SKUPAJ OBE OBČINI 7.371.638 
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3.2.3 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 

 

Pogrebna sluţba je izvajala v preteklem letu sledeča dela in naloge za občini Litija in Šmartno 

pri Litiji: 

 prevoze pokojnih, 

 pokope, 

 urejanje dokumentov, 

 nabava in prodaja krst, ţar in ostale pogrebne opreme, 

 vzdrţevanje in urejanje pokopališč Litija in Šmartno pri Litiji. 

 

 

Javno podjetje upravlja s pokopališči: 

 LITIJA; pokopališče Litija, ki obsega 859 grobov  

 ŠMARTNO PRI LITIJI; pokopališče Šmartno pri Litiji obsega 882 grobov.  

 

 

Pogrebna dejavnost: 

 na pokopališču v Šmartnem pri Litiji: 31 ţarnih in 10 klasičnih pokopov;  

 na pokopališču v Litiji pa 33 ţarnih in 1 klasični pokop. 

 

 

Na ostalih pokopališčih: 

Jablanica:  5 ţarnih pokopov + 1 klasični pokop, 

Liberga 5 ţarnih + 2 klasična pokopa, 

Sava:  5 ţarnih, 

Polšnik:  7 ţarnih, 

Kresnice:  6 ţarnih + 1 klasični, 

Gabrovka:  6 ţarnih + 1 klasični, 

Velika Štanga:  2 ţarna + 3 klasični, 

Javorje:  1 ţarni, 

Vače:  6 ţarnih + 1 klasični, 

Dole:  3 ţarni, 

Konjšica:  1 ţarni, 

Hotič:  4 ţarni + 1 klasični, 

Gradišče D. 1 ţarni, 

Široka Set 1 ţarni, 

Prelesje 3 ţarni, 

Drugje 5 ţarnih. 

 

Skupno je javno podjetje v letu 2009 opravilo 125 ţarnih pokopov in 21 klasičnih pokopov 

pokojnikov. 

 

V letu 2009 je bilo opravljenih tudi 12 prevozov pokojnikov na INŠTITUT ZA SODNO 

MEDICINO ter 5 prevozov pokojnikov na druga pokopališča. 
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3.2.4 VZDRŢEVANJE IN VARSTVO LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI, ULIC IN 

KRAJEVNIH SREDIŠČ, JAVNE RAZSVETLJAVE  

 

3.2.4.1 OBČINA LITIJA 

CESTE  

Po kategorizaciji Občinskih cest v Občini Litija je v Občini Litija 468,813 km cest, katere so 

kategorizirane na lokalne ceste, zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste, mestne ceste ali 

krajevne ceste, javne poti v mestu Litija ter javne poti po posameznih KS.  

 

Ceste so: 

 namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov 

naselij v občini med seboj in so pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali 

višje kategorije (LC) – v skupni dolţini 157,616 km 

 javne poti v skupni dolţini 294,741 km 

 zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste v mestu Litija (s skrajšano oznako LZ) – 

v skupni dolţini 5,633 km  

 mestne ceste ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) – v skupni dolţini 10,823 km 

Po večini se lokalne ceste  nahajajo v višje leţečih predelih Občine Litija, tako da so ob 

nevihtah in neurjih, zaradi konfiguracije terena močneje izpostavljene vdoru vode iz muld 

oziroma obcestnih jarkov na vozišče. Voda odnaša pesek iz bankin in neasfaltiranih vozišč v 

obcestne jaške, propuste, jarke in druge površine. Po določenem času se ti elementi cest 

zamašijo, tako da je potreben stalen nadzor cest in redno vzdrţevanje, česar pa zaradi stalnega 

pomanjkanja sredstev ni. 

 

V letu 2009 smo večji del zagotovljenih sredstev namenili za sanacijo cest po neurju.  

Najhujše neurje so utrpele ceste na področju KS Jevnica, kjer so bile nekatere popolnoma 

uničene, vključno z uničenim mostom. 

 

 

Večja  vzdrţevalna dela  na lokalnih cestah v letu 2009 so bila: 

 v spomladanskem času je bilo največ krpanja udarnih jam na asfaltnem delu vozišča s 

hladnim asfaltom, poraba hladne asfaltne mase skozi celo leto je znašala 12140 kg  ter 

gredanje in navoz gramoza makadamskega vozišča, za kar smo porabili 3135 m
3
 

gramoza 

 izkop plombe in krpanje z betonom na LZ 208 320 Ulica Mire Pregljeve-Grbin  

 odstranitev sneţnih količkov  

 čiščenje muld ter strojno pometanje cestišča 

 strojno ročno krpanje udarnih jam makadamskega vozišča LC 208 130 Velika Preska-

Čeplje in LC 208 290 Jevnica-Mala Štanga 

 gramoziranje makadamskega vozišča LC 208 270 Bedenov graben-Veliki vrh 

 sanacija udrtega asfaltnega vozišča LC 208 120 Renke-Konjšica (nad Fele) 

 postavitev vertikalne prometne signalizacije po odločbah občine Litija 

 v poletnem času (od maja do konec avgusta); 

 izvedba talnih označb 

 izvedena je bila strojno ročna košnja breţin 

 izvedba odvajanja meteornih vod na LC 208 030 Vače-Klenik 

 sanacija bankine, krpanje udarnih jam in izvedba odvodnjavanja na LC 208 060 

Ponoviče-Konj- Sp. Hotič 
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 vzdrţevalna dela na LC 213 070 Litija-Kresnice-Laze 

 ureditev cest po neurjih (Polšnik, Gabrovka, Jevnica) 

 sanacija podrtega krilnega zidu na LC 208 070 Litija-Sava 

 kamnite zloţbe ob cesti za Šumnik 

 izdelava novega mostu v Lukovici (pri Tihaboju) 

 sanacija poškodovanega asfaltnega vozišča na LC 208 240 Litija-Šmartno 

 v jesenskem- zimskem delu (od septembra do decembra) pa je bilo glavno delo 

gradnja makadamskega vozišča in nasip bankin ter  strojno rezanje vej; 

 sanacija vozišča s sidranjem na LC 208 280 Kresnice-Golišče-Jevnica 

 izdelava hitrostne ovire trapezne oblike na LC 208 070 Litija-Sava 

 ureditev odvodnjavanja na Ponoviški cesti 

 postavitev jeklene varnostne ograje na LC 208 190 Gobnik 

 postavitev jeklene varnostne ograje na LC 208 280 Kresnice-Golišče-Jevnica 

 postavitev jeklene varnostne ograje na LC 425 300 Dole-Suhadole 

 ureditev podhoda v podvozu pod ţelezniško progo na LC 213 070 Litija-Kresnice-

Laze 

 dobava in polaganje asfalta na LC 208 300 Gabrska gora-Prim. Poljane  

 za izvajanje zimske sluţbe ki se je izvajala v skladu z Izvedbenim programom je bilo 

porabljeno 1091 m3 peska in 347 ton soli.  

JAVNE POTI IN KRAJEVNA SREDIŠČA 

V Občini Litija vzdrţujemo 40 km javnih poti v naseljih in med naselji (mestne ulice) v krajih 

Litija. Poleg tega pa opravljamo tudi čiščenje krajevnih središč, pločnikov, stopnic, parkirnih 

prostorov in ploščadi. Pločnikov je 12,660 km, parkirišč 15.280 m
2
, ploščadi 907 m

2
 ter 

stopnic v dolţini cca 234,4 m.  

Glavna vzdrţevalna dela so:  

- strojno in ročno pometanje asfaltnih površin,  

- ročno čiščenje in ureditev ploščadi,  

- krpanje udarnih jam s hladnim asfaltom,  

- arhitektonske ovire, 

- izdelava talnih označb,  

- čiščenje avtobusnih postajališč,  

- čiščenje vtočnih odprtin jaškov, poţiralnikov,  

- obnova vertikalne in horizontalne cestno-prometne signalizacije,  

- izobešanje zastav po programu  

- za izvajanje zimske sluţbe, ki se je izvajala v skladu z Izvedbenim programom je bilo 

porabljeno 1335 m3 peska in 424 ton soli. 

- Izvedli smo tudi strojno striţenje vej na nekaterih javnih poteh v skladu z dogovorom s 

predstavniki KS. 

Opravljena je bila preplastitev asfaltnega vozišča v Kresnicah,   

PARKI IN ZELENE POVRŠINE 

V Občini Litija vzdrţujemo 40611 m
2
 parkovnih površin in gredic. Izvajanje košnje parkov 

izvajamo sami, nasaditev gredic pa za naše podjetje izvajajo drugi izvajalci. 

Glavna vzdrţevalna dela so: pomladansko in jesensko grabljenje, košnja parkov, urejanje stez 

in peskovnikov v parku, okopavanje, pletje in obrezovanje ţive meje (cca 1600 m
2
), 

obrezovanje grmovnic in dreves, obnova igral in klopi in redno praznjenje uličnih košev za 

smeti. Ob sobotah postavljamo in pospravljamo stojnice za trţnico. Po Litiji smo namestili  
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nove mestne klopi, a so bile po treh tednih 4 klopi ţe odtujene. Ob pešpoti za Svibno je bila 

nameščena miza in 2 klopi. 

 

JAVNA RAZSVETLJAVA 

Med redna vzdrţevalna dela spada vzdrţevanje priţigališč, kabelske napeljave, svetil javne 

razsvetljave, izobešanje zastav in vzdrţevanje obeh semaforiziranih kriţišč . 

V dogovoru z Oddelkom za gospodarsko infrastrukturo na občini Litija smo v okviru rednega 

vzdrţevanje izvajali manjša popravila (menjava pregorelih ţarnic in popravila priţigališč) na 

celotnem območju občine Litija. 

V okviru vzdrţevanja javne razsvetljave smo izvajali tudi novoletno okrasitev v mestu Litija 

ter v dogovoru s predsedniki KS tudi okrasitev krajevnih središč (KS Dole, KS Gabrovka, KS 

Ribče, KS Kresnice, KS Kresniške poljane, KS Jevnica, KS Vače ). 

V letu 2009 so bila opravljena naslednja večja dela: 

 Zamenjava starih svetilk s svetilkami po uredbi (ulica Luke Svetca, Gabrovka) 

 Demontaţa svetilk, kabla in lesenih drogov v Kresniških poljanah in proti Jevnici 

 Montaţa in priklop 3 novih svetilk na Sitarjevški cesti (spodaj) 

 Montaţa kandelabra, kabla in svetilke MODUS na Bevkovi 

 Montaţa kandelabrov, kabla in svetilk MODUS v Verneku (4 kos) 

 Montaţa kandelabrov, kabla in svetilk MODUS v Gabrovki pri vrtcu (2 kos) 

 Čiščenje in pleskanje kandelabrov v Litiji 

 Popravilo JR na povezovalnih stopnicah CZB-Prisojna 

 menjava dotrajanih lesenih drogov JR  v Praproščah, Hotiču, Jesenje, Savi, Kresniških 

poljanah .  

 

 

 

3.2.4.2 OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

V Občini Šmartno pri Litiji Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. v 

letu 2009 ni izvajalo vzdrţevanja cest, javnih poti in krajevnih središč, parkov in zelenih 

površin ter javne razsvetljave. 
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3.3 IZVAJANJE TRŢNIH DEJAVNOSTI 

Javno podjetje izvaja poleg gospodarskih javnih sluţb skupne in individualne porabe tudi 

določene dopolnilne oziroma trţne dejavnosti. Izvajanje trţnih dejavnosti je v neposredni 

povezavi z osnovnimi dejavnostmi oziroma predstavlja njihovo spremljajočo dejavnost; gre 

za razne gradbene in druge storitve za občane in pravne osebe, za ogrevanje v stanovanjskih 

soseskah, za upravljanje s stanovanjskim in poslovnim fondom v lasti Občine Litija in Občine 

Šmartno pri Litiji ter upravljanje večstanovanjskih objektov in poslovno stanovanjskih 

objektov, ki vključuje tudi upravljanje skupnih delov in naprav. 

Kot izvajanje trţnih dejavnosti obravnavamo tudi dejavnost ravnanja z odpadki iz 

gospodarstva. Stroški in prihodki v zvezi s takimi storitvami se spremljajo posebej in se ne 

obravnavajo kot opravljanje gospodarskih javnih sluţb.  

 

3.3.1 UPRAVLJANJE STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI OBČINE 

LITIJA 

 

3.3.1.1 POROČILO PRIHODKOV IN PORABE STANOVANJSKIH NAJEMNIN IN 

NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE V LASTI OBČINE LITIJA ZA LETO 2009 
 

Na osnovi Pogodbe o prenosu stanovanjskega in poslovnega fonda v upravljanje (št. pogodbe 

552/98-2 z dne 22.5.98 // 362-73/97 4.5.1998) in dodatkom k tej pogodbi (št. 518/99-2 z dne 

17.2.99 // 362-73/97; 16.2.1999) sklenjeno med Javnim podjetjem KSP Litija, d.o.o. in Občino 

Litija, je podjetje prevzelo stanovanja in poslovne prostore v lasti občine Litija v upravljanje za 

svoj račun za dobo 50 let. 

Javno podjetje upravlja s stanovanjskim in poslovnim fondom, skladno z veljavno zakonodajo, kot 

osnova za upravljanje s stanovanjskim in poslovnim fondom sluţi: Stanovanjski zakon (SZ-1 

Ur.l.RS št.69/03), Pravilnik o standardih vzdrţevanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.l.RS št. 

20/04), Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur.l.RS št. 

23/00) ter Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 

postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin Ur.l.RS št. 131/03). 

Na dan 31.12.2009 je podjetje upravljalo s 104 stanovanji, vsa stanovanja so neprofitna. V najem 

niso oddana 4 stanovanja v stavbi Cesta zasavskega bataljona 5-7 v Litji, ker niso primerna za 

nastanitev. Skupna površina stanovanj je 5.283 m
2
. 

Fond poslovnih prostorov v lasti Občine Litija s katerim upravlja KSP Litija d.o.o., obsega 9 

poslovnih prostorov skupne površine 932 m
2
, ki se nahajajo v 6 stavbah. 

 
 

        POROČILO PRIHODKOV IN PORABE STANOVANJSKIH NAJEMNIN IN NAJEMNIN 

                        POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI OBČINE LITIJA ZA LETO 2009 

Zap.št.                        N A Z I V prihodkov - stroškov Plan 2009 
Realizacija 

2009 

I. P r i h o d k i     

1. Stanovanjska najemnina - zaračunana 160.000,00 149.956,85 

2. Najemnina poslovnih prostorov in garaţ - zaračunana 58.000,00 53.741,45 

3. Prenos sredstev iz preteklega leta 53.584,04 53.602,23 

4. Prenos sredstev iz preteklega leta - rezervni sklad 2004 - 2008 38.978,51 38.978,51 

 Prosta sredstva v tekočem letu - rezervni sklad 2009 8.000,00 -6.724,52 

5. Plačan dolg najemnin iz preteklih let (konto 2450)  560,80 

6. Drugi prihodki - odškodnina za neurje (Gubčeva 6)   210,21 

 Skupaj prihodki 318.562,55 290.325,53 
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II. S t r o š k i   

1. 
Sofinanciranje lastninskih deleţev pri vzdrţevanju skupnih delov 
in    

 
naprav v stavbah v etaţni lastnini (deratizacija, dimnikarske 
storitve,   

 urejanje zelenic, razna manjša popravila, …) - PRILOGA 14.000,00 52.582,14 

    

2. 
Izvedba osnovnih gradbenih in obrtniških del za sanacijo CZB 
5-7, Litija 61.000,00 1.368,00 

 - sanacija zunanjega dela odtokov fekalne in meteorne kanalizacije, 12.000,00  

 - konstrukcija ojačitev nosilnih delov stavbe, 17.000,00  

 - sanacija strehe in ţlebov 32.000,00  

 - proučitev projekta CZB  1.368,00 

    
3. Vplačila v rezervni sklad - sredstva iz fonda najemnin 14.000,00 -6.724,52 

    

4. 
Zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov ter financiranje 
zavarovanja   

 
skupnih delov in naprav v stavbah z etaţno lastnino (poţar-civil, 
izliv    

 vode, spolšna odgovornost) 2.300,00 3.164,20 

    
5. Storitev upravljanja v stavbah v etaţni lastnini 11.200,00 10.727,42 

 - upravljanje Terca 3.500,00 3.544,28 

 - upravljanje KSP 7.700,00 7.183,14 

    

6. 
Upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori v lasti Občine 
Litija - 34.400,00 34.400,00 

 
- po pogodbi o prenosu stanovanjskega in poslovnega fonda v 
upravljanje 27.400,00 27.400,00 

 - izvajanje dodatnih storitev upravljanja - pogodba 2008 7.000,00 7.000,00 

    
7. Vpis etaţne lastnine v zemljiško knjigo 2.000,00 786,46 

 - vpis stavbe Valvazorjev trg 6 v kataster stavb - geodetske storitve  657,00 

 - ureditev meje, parcelacija za ureditev funkcionalnih zemljišč - CKS 15  98,78 

 - ocena vrednosti podstrešnih prostorov - TNS 8  30,68 

    

8. 
Amortizacija stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine 
Litija 63.168,30 62.770,64 

 - amortizacija stanovanj 52.990,62 53.023,64 

 - amortizacija garaţ 85,92 85,92 

 - amortizacija poslovnih prostorov 10.091,76 9.661,08 

    
9. Predvidena vzdrţevalna dela stanovanj in poslovnih prostorov: 25.500,00 38.262,47 

a) - zamenjava oken in vrat v stanovanjih in poslovnih prostorih 3.500,00 3.668,32 

c) 
- vzdrţevanje in zamenjava tlakov in talnih oblog v stanovanjih 
in p.p. 3.000,00  

d) - vzdrţevanje in zamenjava odtokov in kopalnic /najnujnejše/ 16.000,00 14.851,16 

e) - ureditev stanovanj pred vselitvijo 3.000,00 3.017,29 

f) - celotna sanacija stanovanj (Levstikova 8)  10.659,05 

g) - instalacija za ogrevanje po stanovanjih (Gabrovka)  5.981,78 

h) - priklop stanovanja na el. omreţje  84,87 

    
10. Nerazporejena sredstva - nepredvideni odhodki 2.000,00 5.429,39 

 
- obratovalni stroški nezasedenih stanov.,p.p. 
(elek.,kom.stor.,ogrev….)  2.069,56 

 - stroški vodenja rezervnega sklada  524,83 
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 - napeljava vodovoda Mamolj 29, Polšnik   

 - obratovalni stroški po pokojni Černe Joţefi   

 - izdelava projekta za odstranitev stan. hiše Rudarska 4  2.835,00 

       

 Skupaj stroški 229.568,30 202.766,20 

        

    

    

 REKAPITULACIJA:   

 * PRIHODKI  290.325,53 

 - STROŠKI  -202.766,20 

       

 OSTANEK SREDSTEV - KONTO 2911  87.559,33 

 - ţe zaloţena sredstva rezervenga sklada v letu 2004 - 2009  -32.253,99 

    
 KARTICA 2911 - DEJANSKI OSTANEK SREDSTEV  55.305,34 

    

    

 Ostanek sredstev, če bi bilo vse plačano  55.305,34 

 Dolţniki na dan 31.12.2009   -73.740,33 

 LIKVIDNOSTNO STANJE  -18.434,99 

    

    

 Ostanek najemnin na PČR - stanje 31.12.2008: Konto 2911 92.580,74 

 Ostanek plačanega prisp.rezervnega sklada do 31.12.2008: Konto 0866 -32.253,99 

 Plačana najemnina za nazaj (iz konta 2450): Konto 2911 560,80 

 Ostanek najemnin tekočega leta - dobiček: Razlika 7-4 -5.582,21 

 KARTICA 2911 - DEJANSKI OSTANEK SREDSTEV   55.305,34 

    

 Ostanek plačanega prisp.rez. sklada od 2004 do 2008:  38.978,51 

 Saldo prispevka rezervnega sklada v letu 2009: Konto 0866 -6.724,52 

 Ostanek plačanega prisp.rezervnega sklada v letu 2009:   32.253,99 
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3.3.2 UPRAVLJANJE STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI OBČINE 

ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

3.3.2.1 POROČILO PRIHODKOV IN PORABE STANOVANJSKIH NAJEMNIN IN 

NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE V LASTI OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 

ZA LETO 2009 
 
Na osnovi Pogodbe o prenosu stanovanjskega in poslovnega fonda v upravljanje št. 3771-2003-2 z dne 

8.12.2003 sklenjene med izvajalcem Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. in 

naročnikom Občina Šmartno pri Litiji Javno podjetje  KSP Litija, d.o.o. izvaja upravljanje s stanovanjskim in 

poslovnim fondom Občine Šmartno pri Litiji. 

Občina Šmartno pri Litiji je na dan 1.1.2009 razpolagala s 24 stanovanji in 4 poslovnimi prostori, ki so 

locirani na področju Občine Šmartno pri Litiji in so v upravljanju javnega podjetja KSP Litija, d.o.o. 

V letu 2009 je bilo, v okviru obnove dela stavbe na Grumovi ulici 7, pridobljeno 6 dodatnih stanovanjskih 

enot sobe s souporabo skupnih prostorov: kuhinje in sanitarij ter eno samostojno stanovanje. Ob koncu leta 

2009 je bilo v stanovanjskem fondu občine Šmartno pri Litiji: 31 stanovanjskih enot in 4 poslovni prostori. 

 

        POROČILO PRIHODKOV IN PORABE STANOVANJSKIH NAJEMNIN IN NAJEMNIN 

         POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2009 

                                                 LOKACIJA: Šmartno pri Litiji   

Zap.št.                        N A Z I V prihodkov - stroškov 
Plan 
2009 

Realizacija 
2009 

   31.12.2009 

I. P r i h o d k i   

1. Stanovanjska najemnina 22.000,00 24.451,99 

2. Najemnina poslovnih prostorov in garaţ 10.000,00 3.600,41 

3. Prenos sredstev iz preteklega leta - na k.2912 10.823,87 10.823,87 

4. Prosta sredstva rezervnega sklada iz leta 2004 - 2008 400,00 903,10 

 Prosta sredstva rezervnega sklada iz leta 2008  825,20 

5. Prenos sredstev - plačana najemnina v l.2005 za nazaj (k.2450)  224,63 

    

 Skupaj prihodki 43.223,87 40.829,20 

    

II. S t r o š k i   

1. Sofinanciranje lastninskih deleţev pri vzdrţevanju skupnih prostorov,   

 skupnih gradbenih elementov in skupnih inštalacij, naprav ter opreme v   

 večstanovanjskih stavbah (deleţ lastnika Občine Šmartno pri Litiji) 5.000,00 1.800,74 

    * popravilo strehe Staretov trg 25  966,98 

    * deratizacije Staretov trg 25, Šmartno  10,37 

    * poţarni red Staretov trg 25, Šmartno  13,07 

    * servis gasilnih aparatov Staretov trg 25, Šmartno  90,87 

    * poţarni red Grumova cesta 7, Šmartno  27,50 

    * dobava pralnega stroja za skupne prostore na Grumovi 7, Šmartno  418,44 

    * poţarni red Bartlova 2, Šmartno  4,21 

    * servis gasilnih aparatov Bartlova 2  11,53 

    * poţarni red Brtlova 2, Staretov trg 25, Grumova 7  109,26 

    * servis gasilnikov Grumova 7, Šmartno  145,14 

    * deratizacija Bartlova 2  3,37 

    

2. Zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov, poţar-civil. Zavarovanje   

 odgovornosti 450,00 468,78 
    

3. Opravljanje storitev upravljanja v večstanovanjskih stavbah 500,00 295,97 

 - upravljanje KSP  295,97 
    

4. Upravljanje s stanovanjskim in poslovnim fondom v lasti Občine   
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 Šmartno pri Litiji po pogodbi - 15% od obračunane najemnine 4.800,00 4.207,85 
    

5. Amortizacija stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Šmartno 7.500,00 6.058,88 

 - amortizacija stanovanj  4.832,40 

 - amortizacija poslovnih prostorov  1.226,48 
    

6. Etaţiranje in drugo: 200,00 2.018,90 

 * vpis etaţne lastnine:  0,00 

 * drugo:   2.018,90 

    - stroški vodenja rezervnega sklada  47,79 

    - stroški nezasedenih stanovanj  171,11 

    - čiščenje in odstranitev bivalnega kontejnerja (cigansko naselje)  1.800,00 

    

7. Vzdrţevalna dela v stanovanjih, ki so strošek lastnika: 12.000,00 0,00 

 - nujna popravila kopalnic zaradi dotrajanosti instalacij, …   
    

8. Stroški ureditve stanovanj ali poslovnih prostorov ob zamenjavi najemnika 2.000,00 6.713,17 

  - sanacija stanovanja v OŠ Štangarske poljane zaradi vselitve novega najemnika  6.713,17 

    

9. Sredstva vloţena v adaptacijo prostorov za preureditev v "nova"  3.000,00 0,00 

 stanovanja   
    

10. Vplačila v rezervni sklad 1.000,00 825,20 

    

 Skupaj stroški 36.450,00 22.389,49 

        

    

 REKAPITULACIJA   

 * PRIHODKI  40.829,20 

 - STROŠKI  -22.389,49 
       

 OSTANEK SREDSTEV, če bi bilo vse plačano - KONTO 2912  18.439,71 

 - ţe zaloţena sredstva rezervnega sklada v letu 2004 - 2009  -1.728,30 
       

 KARTICA 2912 - DEJANSKI OSTANEK SREDSTEV  16.711,41 

    

 Ostanek sredstev, če bi bilo vse plačano  16.711,41 

 Dolţniki na dan 31.12.2009   -7.336,54 

 LIKVIDNO STANJE  9.374,87 

    

    

 Rezervirana sredstva - ostanek vplačanega prisp. v rez.sklad od 2004 - 2008: 903,10 

 Rezervirana sredstva - ostanek vplačanega prisp. v rez.sklad v l. 2009:   825,20 

 Ostanek sredstev RS na dan 31.12.2009  1.728,30 

 

 

 

3.3.3 UPRAVLJANJE VEČ-STANOVANJSKIH IN POSLOVNO STANOVANJSKIH 

STAVB: 

Javno podjetje KSP Litija izvaja storitev upravljanje v 24 stavbah. Storitev opravljamo na 

podlagi pogodbe z etaţnimi lastniki, podjetje pa je vpisano v register upravnikov za vse 

stavbe v katerih opravlja storitev upravnika. 
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3.3.4 UPRAVLJANJE SKUPNIH KOTLOVNIC 

Podjetje upravlja z dvema večjima kotlovnicama in sicer na lokaciji Ulica solidarnosti 5, 

Litija (Rozmanov trg) iz katere se ogreva skupaj 26 več-stanovanjskih in poslovnih stavb, kar 

je cca 570 enot (stanovanj), ter na lokaciji Jerebova ulica 6 z katere kotlovnice se ogreva 

večino več-stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih stavb v centru mesta Litija. 

Gospodarjenje s kotlovnicami je organizirano na podlagi pogodb o gospodarjenju s 

kotlovnicami oziroma na podlagi sklepa sodišča (velja za Jerebovo ulico 6). 

 

 

3.4 NABAVNA FUNKCIJA IN JAVNA NAROČILA 

 

Zakon o javnem naročanju določa več vrst postopkov, ki jih naročniki lahko uporabimo pri 

naročanju blaga , storitev in gradenj in sicer glede na vrednost javnega naročila oziroma ali 

gre za javna naročila, ko je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. 

 

Javna naročila male vrednosti izvajamo v skladu z internim Pravilnikom o oddaji javnih 

naročil male vrednosti (ZJN-2) (za blago in storitve do vrednosti 40.000 EUR in za gradnje do 

vrednosti 80.000 EUR brez DDV). Te vrste naročil smo izvajali na dva načina in sicer: 

 

 Po enostavnem postopku (vrednost brez DDV niţja od 10.000 EUR za blago in 

storitve ter niţja od 20.000 EUR za gradnje) , kjer so se naročila oddala na podlagi 

naročilnice. Evidenca naročilnic se vodi preko informacijskega sistema. V letu 2009 

smo tako izdali 325 naročilnic v skupni vrednosti 607.669,39 EUR.  

 

 Po postopku zbiranja ponudb (vrednost brez DDV nad 10.000 EUR in niţja od 40.000 

EUR za blago in storitve ter nad 20.000 EUR in niţja od 80.000 EUR za gradnje), 

kjer so se naročila oddala na podlagi prejetih ponudb in izbora najugodnejše po 

odločitvi naročnika. V letu 2009 je bilo evidentiranih 7 naročil te vrste v skupni 

vrednosti 74.349,27 EUR. 

 

 

V letu 2009 pa smo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 128/06, 16/2008 in 

34/2008) izvedli po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi na Portalu javnih naročil 

naslednja javna naročila: 

 

1. JN 49/2009-11, dobava vodovodnega materiala (okvirni sporazum št. 139/2009-2), 

vrednost JN 117.378,43 EUR –za obdobje 4 let 

 

2. JN 6129/2009, Pretovarjanje komunalnih odpadkov (pogodba št. 222-2/2009-9), 

vrednost JN 110.000,00 EUR – za obdobje 1.1.2010 do 31.12.2012 

 

3. JN 6608/2009, sukcesivna dobava goriv (pogodba št. 439-2/2009-9), vrednost JN 

1.500.000,00 EUR – za obdobje 1.11.2009 do 31.10.2012 
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3.5 RAZISKAVE IN RAZVOJ TER KAKOVOST 

 

3.5.1 RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA: 

 

V javnem podjetju  ţe od leta 2004 uporabljamo nov informacijski sistem tudi na področju 

izdaje, spremljanja in obračuna delovnih nalogov, spremljanje porab materialov in storitev , z 

dopolnitvijo sistema v letu 2009 je bila zaključena glavnina prehoda na enotni informacijski 

sistem za celotno poslovanje javnega podjetja. S poglabljanjem uporabe posameznih 

programov, oziroma posameznih delov informacijskega sistema,je poslovanje podjetja bolj 

pregledno, sistemi so boljše in laţje nadzorovani ter je omogočena laţja racionalizacija 

postopkov. 

 

Nadaljnji razvoj informacijskega sistema je usmerjen h končnemu uporabniku v smislu 

dostopnosti podatkov za uporabnike ter neposreden vpogled in sporočanje podatkov s strani 

uporabnikov: vodovod, odvoz smeti, upravljanje stanovanj in stavb, … 

 

 

3.5.2 RAZVOJ SISTEMA VODENJA: 

Podjetje je v prvi polovici leta 2009 intenzivno nadaljevalo s pripravami za pridobitev 

standardov kakovosti ISO 9000 – sistem vodenja kakovosti in standarda ISO 14001 – 

ravnanja z okoljem. S pridobitvijo omenjenih standardov smo dosegli: 

 urejenost poslovanja organizacije, 

 izboljšanje sodelovanja z odjemalci, 

 večje zadovoljstvo zaposlenih zaradi jasnejše slike poslovanja in jasnejših 

odgovornosti ter pooblastil, 

 boljšo preglednost nad poslovanjem organizacije, kar bo vodstvu v pomoč pri 

odločanju, 

 sledljivost izvedenega dela, 

 večji ugled organizacije pri sodelovanju s poslovnimi partnerji in občani, 

 usmerjenost k nenehnim iskanjem priloţnosti za nadaljnje izboljšave v 

organizaciji. 
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3.6 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA 

Po zaključku poslovnega leta 2009 v poslovanju KSP litija d.o.o. ni prišlo do pomembnejših 

poslovnih dogodkov, ki bi jih bilo treba posebej izpostavljati. Gospodarska kriza zaradi 

recesije svetovnega gospodarstva, ki je občutneje zajela tudi Slovenijo v začetku leta 2009 se 

izraziteje odraţa na nekaterih področjih delovanja podjetja. Zmanjšana je količina odpadkov 

na področju industrije, upada prodaja vode industriji. Večji negativni vplivi pa se bodo kazali 

preko leta in v prihodnje predvsem kot zmanjšanje povpraševanja po trţnih storitvah podjetja 

predvsem pričakujemo zmanjšanje obsega izvajanja obveznih javnih gospodarskih sluţb za 

Občino Litija, ker bo le ta imela manjše finančne moţnosti financiranja le teh zaradi zniţanih 

prihodkov občinskega proračuna. 

 

SRS 35 po letu 2009 ne dopušča več izkazovati javno infrastrukturo kot sredstva v 

upravljanju v poslovnih knjigah javnega podjetja. Zato je vodstvo javnega podjetja  ţe v letu 

2009 pripravilo predloge novih pogodb o najemu javne infrastrukture in izvajanju 

gospodarskih javnih sluţb po prenosu javne infrastrukture v poslovne knjige Občine Litija in 

Občine Šmartno pri Litiji. Aktivnosti v zvezi s sprejemom teh pogodb so se nadaljevale tudi v 

prvih mesecih leta 2010, vendar do sestavitve tega letnega poročila (konec marca 2010) 

pogodbi še nista bili podpisani. 
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4 ANALIZA POSLOVANJA DRUŢBE V LETU 2009 
 

V javnem podjetju smo v letu 2009 izvajali naslednje gospodarske javne sluţbe: oskrba z 

vodo, odvajanje komunalnih odplak, odvoz in deponiranje odpadkov, pogrebno in 

pokopališka dejavnost, vzdrţevanje lokalnih cest, javnih poti in krajevnih središč, javnih 

zelenih površin in javne razsvetljave. Poleg izvajanja javnih sluţb opravljamo še različne 

storitve fizičnim in pravnim osebam, ki spadajo med t.i. spremljajoče, dopolnilne oziroma 

trţne dejavnosti. Kot trţne dejavnosti smo izvajali razne gradbene in druge storitve za občane 

in pravne osebe, ogrevanje v stanovanjskih soseskah, upravljali s stanovanjskim in poslovnim 

fondom ter izvajali dejavnost ravnanja z odpadki iz gospodarstva. Stroški in prihodki v zvezi s 

takimi storitvami se spremljajo posebej in se ne obravnavajo kot opravljanje gospodarskih 

javnih sluţb. 

 

Iz analize računovodskih izkazov za leto 2009 je razvidno, da je javno podjetje uspešno 

zaključilo poslovno leto in doseglo celotni dobiček v višini 21.507 EUR, po obračunu davka 

iz dobička pa čisti dobiček v višini 10.131 EUR. V skladu s 64. členom Zakona o 

gospodarskih druţbah (ZGD-1-UPB3, Uradni list RS, št. 65/09) je podjetje oblikovalo 5% 

zakonskih rezerv iz dobička.  

 

Ugotavljanje poslovnih izidov v javnih podjetjih poteka v skladu z določbami SRS 35, ki 

predvidevajo, da se v primeru prenizkih cen in izkazanih izgub le–te pokrivajo z odpisi 

obveznosti do lastnika (t.i. odpisi amortizacije). Podrobnejša navodila so določena v 

pogodbah o upravljanju. V letu 2009 je javno podjetje nastalo izgubo pri opravljanju 

dejavnosti gospodarskih javnih sluţb v višini 262.802 EUR pokrilo skladno s Pogodbo o 

upravljanju objektov, naprav in opreme za potrebe opravljanja dejavnosti javnih gospodarskih 

sluţb. 
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5 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

5.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
v EUR brez centov 

    leto 2009 leto 2008 I 09/08 

1. Čisti prihodki od prodaje 3.788.755 3.726.519 1,02 

  - čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem gospod.javnih sluţb 2.411.147 2.395.377 1,01 

  - čisti prihodki od drugih dejavnosti 1.377.608 1.331.142 1,03 

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 407.551 371.668 1,10 

4. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. poslovnimi prihodki 15.597 7.082 2,20 

  - drugi poslovni prihodki 15.597 7.082 2,20 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 2.501.504 2.216.297 1,13 

a) Stroški porabljenega materiala 622.728 565.225 1,10 

b) Stroški storitev 1.878.776 1.651.072 1,14 

6. Stroški dela 1.296.973 1.149.201 1,13 

a) Stroški plač 969.727 861.664 1,13 

b) Stroški socialnih zavarovanj 169.724 139.279 1,22 

c) Drugi stroški dela 157.522 148.258 1,06 

7. Odpisi vrednosti 708.749 655.411 1,08 

a) Amortizacija 683.369 643.736 1,06 

  - amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju-infrastruktura Občine Litija 409.475 397.195 1,03 

  - amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju-infrastruktura Občine Šmartno 83.296 68.768 1,21 

  - amortizacija osnovnih sredstev podjetja 190.598 177.773 1,07 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 169 0 0,00 

  opredmetenih osnovnih sredstev       

  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja 169 0 0,00 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 25.211 11.675 2,16 

8. Drugi poslovni odhodki 20.116 19.361 1,04 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 2.501 10.354 0,24 

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 2.501 10.354 0,24 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 22.836 23.952 0,95 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 22.836 23.952 0,95 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2.040 5.358 0,38 

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 2.040 5.358 0,38 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1 88 0,01 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 1 88 0,01 

15. Drugi prihodki 335.802 83.545 4,02 

  - prihodki za kritje stroškov amort.infrast., ki se ne pokriva iz cene 262.802 0   

  - drugi prihodki 73.000 83.545 0,87 

16. Drugi odhodki 22.152 14.824 1,49 

17. Davek iz dobička   11.376 37.809 0,30 

18. Odloţeni davki       

19. 
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+2+3-4-5-6-7+8-9-10+11-12-

13+14) 10.131 124.771 0,08 
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5.2 BILANCA STANJA  
v EUR brez centov 

    leto 2009 leto 2008 I 09/08 

  SREDSTVA 15.973.355 14.555.366 110 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 13.979.254 12.807.191 109 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 20.047 19.315 104 

1. Dolgoročne premoţenjske pravice 20.047 19.315 104 

II. Opredmetena osnovna sredstva 13.924.991 12.747.870 109 

1. Zemljišča in zgradbe 12.283.420 10.885.379 113 

a) Zemljišča   106.266 106.266 100 

b) Zgradbe 12.177.154 10.779.113 113 

3. Druge naprave in oprema 1.461.759 1.431.105 102 

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 179.812 431.386 42 

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 179.812 431.386 42 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 34.216 40.006 86 

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 34.216 40.006 86 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 1.952.691 1.726.909 113 

II. Zaloge 110.380 107.507 103 

1. Material 110.380 107.507 103 

III. Kratkoročne finančne naloţbe 110.000 255.000 43 

2. Kratkoročna posojila 110.000 255.000 43 

b) Kratkoročna posojila drugim 110.000 255.000 43 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 1.619.947 1.362.275 119 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1.296.080 1.187.581 109 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 323.867 174.694 185 

V. Denarna sredstva 112.364 2.127 5.283 

C. 
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 41.410 21.266 195 

  Zabilančna sredstva 188.612 201.425 94 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 15.973.355 14.555.366 109,74 

A. KAPITAL  1.236.132 1.226.001 101 

I. Vpoklicni kapital 510.687 510.687 100 

1. Osnovni kapital 510.687 510.687 100 

II. Kapitalske rezerve 561.029 561.029 100 

III. Rezerve iz dobička 154.791 35.753 433 

1. Zakonske rezerve 13.942 13.436 104 

5. Druge rezerve iz dobička 140.849 22.317 631 

V. Preneseni čisti poslovni izid 0 0   

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 9.625 118.532 8 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 103.548 98.867 105 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 103.548 98.867 105 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 12.834.212 11.633.755 110 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 61.327 64.070 96 

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 61.327 64.070 96 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 12.772.885 11.569.685 110 

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 12.772.885 11.569.685 110 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 1.600.549 1.415.099 113 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 4.266 3.895 110 

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 4.266 3.895 110 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 1.596.283 1.411.204 113 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 940.283 914.747 103 

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 656.000 496.457 132 

D. 
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 198.914 181.644 110 

  Zabilančne obveznosti 188.612 201.425 94 
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5.3 IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH  

V letu 2009 je javno podjetje doseglo čisti poslovni izid v višini 10.131 EUR. Skladno s 64. členom Zakona o gospodarskih druţbah (Uradni list 

RS, št. 42/06) so bile oblikovane zakonske rezerve v višini 506 EUR. Bilančni dobiček v višini 9.925 se deli po kapitalskih deleţih. 
  v EUR brez centov 

  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA     Čistilna   Pogrebna Indiv.kom. Skupna  GOSPOD. TRŢNE  

  PO DEJAVNOSTIH Vodovod Kanaliz. naprava Odpadki dejavn. raba kom.raba JAVNE  DEJAV. 

    Litija Litija Litija Litija Litija SKUPAJ Litija SLUŢBE Litija 

1. Čisti prihodki od prodaje 304.360 18.429 0 670.231 143.700 1.136.720 948.898 2.085.618 1.298.236 

2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 299.958 

3. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. poslovnimi prihodki 357 116 0 2.795 643 3.911 643 4.554 4.286 

4. Stroški blaga, materiala in storitev 147.807 10.629 3.774 431.891 89.575 683.676 691.600 1.375.276 962.458 

a) Stroški porabljenega materiala 41.777 2.165 330 47.685 22.387 114.344 132.911 247.255 250.238 

b) Stroški storitev 106.030 8.464 3.444 384.206 67.188 569.332 558.689 1.128.021 712.220 

5. Stroški dela 88.246 4.882 563 286.298 43.948 423.937 221.336 645.273 373.311 

6. Odpisi vrednosti 228.264 58.215 13.810 99.903 21.580 421.772 39.413 461.185 105.274 

a) Amortizacija 223.798 57.838 13.810 89.342 21.122 405.910 39.370 445.280 100.626 

  - amortizacija osnovnih sredstev infrstrukture 207.805 57.662 13.810 39.532 14.466 333.275 9.766 343.041 53.355 

  - amortizacija osnovnih sredstev podjetja 15.993 176 0 49.810 6.656 72.635 29.604 102.239 47.271 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS 12 1 0 26 5 44 36 80 54 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 4.454 376 0 10.535 453 15.818 7 15.825 4.594 

7. Drugi poslovni odhodki 1.361 81 0 3.470 626 5.538 4.117 9.655 6.216 

8. Finančni prihodki iz danih posojil 175 11 0 380 82 648 536 1.184 795 

9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 1.601 96 0 3.471 744 5.912 4.894 10.806 7.259 

10. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 1.502 

11. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

12. Drugi prihodki 114.627 55.247 13.810 44.831 11.271 239.786 7.187 246.973 17.225 

a) 
Prihodki za kritje stroškov AM infrastrukture, ki se ne 
pokriva iz cene 106.420 55.106 13.810 39.532 10.178 225.046 0 225.046 0 

b) Drugi prihodki 8.207 141 0 5.299 1.093 14.740 7.187 21.927 17.225 

13. Drugi odhodki 1.878 92 0 3.314 711 5.995 4.672 10.667 6.930 

14. Davek iz dobička 0 0 0 0 0 0 0 0 8.373 

15. Odloţeni davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Čisti poslovni izid obračunskega (1+2+3-4-5-6-7+8+9-10-11+12-13-14+15) -46.436 0 -4.337 -103.168 0 -153.941 1.020 -152.921 163.694 
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5.4 PRIKAZ IZRAČUNAVANJA POSREDNIH STROŠKOV ZA RAZPOREJANJE 

NA POSAMEZNE DEJAVNOSTI IN STROŠKOVNE NOSILCE 

Vsi prihodki in stroški se v javnem podjetju obvezno knjiţijo po stroškovnih mestih. 

Stroškovna mesta so določena s številkami in nazivom. Stroškovna mesta so ločena glede na 

dejavnost in glede na občino, v kateri se dejavnost izvaja. 

Prihodke je mogoče z vidika dejavnosti in občine ločevati na neposredne in posredne 

(splošne). 

Večina prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati, na katere 

dejavnosti in na katere občine se nanašajo. Taki prihodki se ţe na podlagi nalogov za 

fakturiranje knjiţijo neposredno na posamezno dejavnost in na posamezno občino. V javnem 

podjetju pa nastaja tudi nekaj posrednih oziroma splošnih prihodkov (zlasti prihodki od 

financiranja in izredni prihodki). Ti se najprej pripišejo ustreznemu stroškovnemu mestu 

(»reţija«), s tega stroškovnega mesta pa se nato razdelijo na temeljne dejavnosti in občine po 

ključu neposrednih prihodkov posameznih dejavnosti. 

Tudi za večino stroškov velja, da jih je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine 

(likvidiranega računa za storitve, zbirnika izdaje materiala iz skladišča, obračuna plač glede 

na opravljene ure na posameznih stroškovnih mestih) knjiţiti na tisto dejavnost in na tisto 

občino, na katero se ti stroški nanašajo. 

Stroški, ki jih na podlagi razpoloţljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna 

storitev po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiţenju razporediti na temeljne dejavnosti, imajo 

značaj splošnih stroškov in se najprej knjiţijo na splošno stroškovno mesto »reţija«. Na tem 

splošnem stroškovnem mestu se knjiţijo različne vrste stroškov kot so: stroški poslovne 

stavbe, stroški pisarniškega materiala in strokovne literature, izobraţevanje delavcev, stroški 

varstva pri delu, intelektualnih storitev, reprezentance, sejnine, telefonske storitve, poštnina, 

računalniške storitve, ki se nanašajo na vse dejavnosti (glavna knjiga, skladišče, saldakonti 

dobaviteljev, plače), članarina komunalni zbornici, stroški dela delavcev skupnih sluţb, 

stroški postopka izterjave proti dolţnikom komunalnih storitev. Ti stroški se razporedijo na 

temeljne dejavnosti in občine po ključu, ki je izračunan iz neposrednih prihodkov temeljnih 

dejavnosti. 

Javno podjetje pa mora zaradi delitve skupnega premoţenja na občino Litija in občino 

Šmartno pri Litiji izdelati še nekaj ključev za delitev stroškov pri izvajanju posameznih 

dejavnosti. Podlaga za izdelavo posameznih ključev za delitev stroškov je v glavnem  

Pogodba o razdruţitvi skupnega premoţenja občine Litija in Šmartno pri Litiji in pa količina 

prodanih proizvodov in storitev (količina zaračunane vode,  količina odpeljanih odpadkov, 

...).  

 

 

Pregled ključev delitve stroškov po posameznih občinah in dejavnostih: 

 Vodovod Litija – Šmartno 

Stroški amortizacije sredstev v upravljanju se delijo glede na lastništvo vodovodnega 

sistema  skladno z Aneksom št. 2 k Pogodbi o razdruţitvi skupnega premoţenja občin 

Litija in Šmartno pri Litiji, ki je začel veljati 1.1.2008.  

Stroške, ki smo jih lahko na podlagi knjigovodskih listin razvrstili po lokacijah (npr. 

stroške elektrike), smo razporedili na tisto stroškovno mesto, na katerem je strošek 

nastal. Ostale stroške vodovodnega sistema pa smo delili glede na količino zaračunane 

vode v Litiji in Šmartnem pri Litiji – 77,08 % Litija (356.487 m
3
 vode) in 22,92 % 

Šmartno pri Litiji (106.013 m
3
 vode). 
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 Zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov 
 

1. Stroški zbiranja in odvoza odpadkov do pretovorne postaje Litija 

 

Delitev stroškov na trţno in gospodarsko javno sluţbo po občinah glede na količino 

zaračunanih odpadkov: 

- Občina Litija gospodarska javna sluţba – odpadki iz gospodinjstev in javnih 

površin (34.512 m
3
) – 62,19 %; 

- Občina Šmartno pri Litiji gospodarska javna sluţba – odpadki iz gospodinjstev 

in javnih površin  (11.734 m
3
) – 21,14 %; 

- trţna dejavnost – ostali odpadki (9.248 m
3
) za Občino Litija in Občino Šmartno 

– 16,67 %. 

 

2. Stroški pretovorne postaje Širjava 
 

Delitev stroškov na trţno in gospodarsko javno sluţbo po občinah glede na količino 

zaračunanih odpadkov: 

- Občina Litija gospodarska javna sluţba – odpadki iz gospodinjstev in javnih 

površin (34.512 m
3
) – 62,19 %; 

- Občina Šmartno pri Litiji gospodarska javna sluţba – odpadki iz gospodinjstev 

in javnih površin (11.734 m
3
) – 21,14 %; 

- trţna dejavnost – ostali odpadki (9.248 m
3
) za Občino Litija in Občino Šmartno 

– 16,67 %. 

 

3. Stroški prevoza odpadkov iz pretovorne postaje na Širjavi do deponije in deponiranje: 
 

a) Občina Litija: 

- gospodarska javna sluţba (34.512 m
3
 odpadkov) – 81,11 %, 

- trţna dejavnost (8.038 m
3
 odpadkov) – 18,89 %; 

b) Občina Šmartno pri Litiji  

- gospodarska javna sluţba (11.734 m
3
 odpadkov) – 90,65 %, 

- trţna dejavnost (1.210 m
3
 odpadkov) – 9,35 %. 

 

 Pogrebna dejavnost 

Stroški pogrebne in pokopališke dejavnosti se delijo na Občino Litija in Občino 

Šmartno pri Litiji po načelu števila prebivalcev (73,6% Litija, 26,4% Šmartno pri 

Litiji). 

 

 Trţna dejavnost 

Prihodki in stroški trţne dejavnosti se delijo glede na poslovni deleţ v osnovnem 

kapitalu javnega podjetja  (Občina Litija 73,6% in Občina Šmartno pri Litiji 26,4%). 
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