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1 PREDSTAVITEV PODJETJA  
 

Lastniki podjetja 

 

KSP Litija, d.o.o. je gospodarska druţba v lasti obĉin Litija in Šmartno pri Litiji. Osnovni kapital 

javnega podjetja znaša 510.687,00 EUR, pri ĉemer lastnici razpolagata z naslednjimi deleţi 

kapitala: Obĉina Litija 73,690 %, kar znaša 375,865,63 EUR in Obĉina Šmartno pri Litiji 26,40 %, 

kar znaša 134.821,37 EUR.  

 

Lastniška struktura KSP Litija, d.o.o.  

(strukturni krog) 

 

 
 

     

O upravljanju podjetja odloĉata ustanoviteljici preko skupnega organa za izvrševanje 

ustanoviteljskih pravic, ki predstavlja skupšĉino podjetja in ga tvorita oba ţupana (15. ĉlen Odloka 

o ustanovitvi JP KSP Litija,  d.o.o, Ur. list RS št. 129/06, 61/2008).  

 

Delo podjetja, kot je navedeno zgoraj, vodi direktor preko vodij sektorjev in sluţb, ki so  

odgovorni svojemu neposrednemu vodji, kar pomeni linijski sistem vodenja. 

 

 

 

 



 

Stran  3   

 

ORGANIGRAM    KSP LITIJA d.o.o. 
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Direktor javnega podjetja 

 

Javno podjetje ima direktorja, ki zastopa in predstavlja podjetje, organizira in vodi delovni proces in 

poslovanje podjetja, odgovarja za zakonitost dela podjetja in samostojno odloĉa v okviru svojih 

pristojnosti. Za svoje delo je odgovoren skupnemu organu za izvrševanje ustanoviteljskih pravic. 

Direktor javnega podjetja je edini ĉlan uprave. 

 

Organiziranost podjetja  

 

Dejavnosti  izvaja podjetje v okviru naslednjih  poslovnih enot: 

1. Finanĉno raĉunovodski sektor  

    - raĉunovodstvo 

    - finance  

2. Sektor za razvoj, informatiko in upravljanje  

    - sluţba za ogrevanje 

    - sluţba za upravljanje  

    - sluţba za inţeniring  

    - sluţba za informatiko  

3. Sektor splošne kadrovske in pravne sluţbe 

4. Tehniĉni sektor  

a) enota gospodarske javne sluţbe  

    - skupna komunalna raba 

    - vodovod – kanalizacija  

    - ravnanje z odpadki  

    - pogrebna sluţba  

b) enota splošne tehniĉne sluţbe  

    - avtostrojni park 

    - nabava – skladišĉe  

    - gradbena dejavnost 

 

POSLANSTVO PODJETJA 

 

Temeljno poslanstvo podjetja je oskrba prebivalcev obeh obĉin s kvalitetnimi komunalnimi 

storitvami. 

 

Javno podjetje KSP Litija d.o.o., v lasti  ustanoviteljic obĉine Litija in obĉine Šmartno pri Litiji, je 

ustanovljeno s ciljem opravljanja dejavnosti zagotavljanja javnih dobrin in storitev  vsem obĉanom 

pod ĉim bolj enakimi pogoji.     

 

 

VIZIJA  

 

Vizija Javnega podjetja KSP Litija d.o.o., je postati prepoznaven in zanesljiv ponudnik komunalnih 

storitev za obĉane. 

Na podlagi postavljenih okvirjev vizije, doloĉamo naslednje izvedbene cilje: 

 varovanje naravnih virov in dvig ekološke osvešĉenosti prebivalstva, s ĉimer ţelimo prispevati 

svoj deleţ k zmanjševanju obremenjevanja okolja, 

 nenehno izboljševanje obstojeĉih in razvijanje novih postopkov dela in storitev, 

 nenehno informiranje, usposabljanje in motiviranje vseh zaposlenih, 

 rast podjetja in izboljševanje uĉinkovitosti sistemov vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem. 
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2 PISMO DIREKTORJA 
 

V poslovnem letu 2011 smo nadaljevali zastavljeno poslovno politiko podjetja skladno s planom 

javnega podjetja. Naĉrtovane naloge so v okviru moţnosti podjetja izpolnjene, prav tako je doseţen  

tudi  predvideni plan. 

 

Zaradi splošne gospodarske krize in zamrznjenih cen komunalnih storitev smo na ravni podjetja leto 

2011, zakljuĉili z  negativnim poslovnim izidom v višini  10.994 EUR. 

Negativni poslovni izid gospodarskih javnih sluţb je posledica prenizkih cen storitev gospodarskih 

javnih sluţb (ki se ţe nekaj let niso spremenile) in zaraĉunane najemnine za sredstva gospodarske 

javne infrastrukture, saj le ta ni zajeta v ceni storitve gospodarskih javnih sluţb. Hkrati pa smo v letu 

2011 iz poslovanja trţnih dejavnostih  krili veĉ   najemnine GJS uporabnikom  kot v letu 2010. 

V kolikor se cene komunalnih storitev ne bodo povišale in uskladile s Pravilnikom o oblikovanju cen 

storitev obveznih obĉinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja, javno podjetje ne bo sposobno 

plaĉevati svojih obveznosti tako do obĉine (najemnina) kot do ostalih dobaviteljev. 

Negativni poslovni izid, ki je nastal pri opravljanju dejavnosti gospodarskih javnih sluţb, je javno 

podjetje delno pokrilo s pozitivnim poslovnim izidom trţnih dejavnosti.  

 

Dolgoroĉno gledano lahko takšna situacija vpliva tudi na samo kvaliteto izvajanja storitev 

gospodarskih javnih sluţb, saj bo infrastruktura, ki jo javno podjetje potrebuje za izvajanje teh 

dejavnosti iz leta v leto slabša. Pomembno je, da se ĉim prej uveljavijo prodajne cene v višini polne 

lastne cene, kar pomeni, da morajo uporabniki v cenah storitev GJS plaĉati tudi celotno najemnino 

GJI.  

 

Še naprej bo potrebno iskati rešitve, ki bodo privedle do ĉim bolj optimalnega organiziranja javnih 

sluţb. 

 

 

 

 

 

 

    Direktor: 

                                                                                          Roman Ciglar,  dipl.ing.str. 
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3 POROČILO IZ KADROVSKE EVIDENCE ZA LETO  2011 
 

3.1.1   STRUKTURA ZAPOSLENIH PO IZOBRAZBI V  2011 

 

stopnja izobrazbe                 število zaposlenih                

 I. 5 delavcev 

 II. 14 delavci 

 III. 4 delavci 

 IV. 11 delavcev 

 V.  9 delavcev 

 VI. 10 delavcev 

 VII.     3 delavci 

 

 

Ob koncu leta 2011 je bilo v podjetju zaposlenih 56 delavcev za nedoloĉen ĉas in 1 delavka za 

doloĉen ĉas. 

 

V preteklem letu v podjetju ni bilo upokojitev.  Za doloĉen ĉas (nadomešĉanje delavke na 

porodniškem dopustu), je bila zaposlena ena delavka.   Popreĉna zaposlenost skozi leto 2011  je 

znašala 55,25  delavca. 21 delavcev je bilo zaposlenih na enoti ravnanja s komunalnimi odpadki, 18 

delavcev je delalo na izvajanju ostalih dejavnosti (gradbišĉa, vodovod, pokopališĉa, vzdrţevanje 

obĉinske gospodarske javne infrastrukture), 3 delavci  so  bili  zaposlenih na nalogah upravljanja, 

ogrevanja in vodenja skladišĉa, ostali delavci so bili zaposleni v reţiji, kjer je evidentirana tudi 

ĉistilka prostorov. Delavci se glede na velikost podjetja,  fleksibilnost dela ter potrebe dela, dnevno 

prerazporejajo med dvema osnovnima dejavnostma (ravnanje s komunalnimi odpadki in skupna 

komunalna raba). 

 

 

3. STAROSTNA STRUKTURA ZAPOSLENIH KONEC LETA 2011 

Skupina  Moški  Ţenske  Skupaj  Odstotno 

21 – 30  3 3 6 10,50 % 

31 - 40 15 2 17 30,00 % 

41 - 50 12 4 16 29,00 % 

51 - 60 14 2 16 29,00 % 

61 – 70    1    1   1,50 % 

                                45                             11                             56 

 

V letu 2011 sta bila v podjetju zaposlena 2 delavca, ki jima je z odloĉbo ZPIZ-a priznana III.  

kategorija invalidnosti. 

Delavcem je omogoĉena prostovoljna udeleţba na rednih krvodajalskih akcijah (169. ĉl ZDR).  

Obravnavane so bile 3 nezgode pri delu.  

 

 

 



 

Stran  7   

 

4 IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB 
 

V javnem podjetju smo v letu 2011 izvajali naslednje gospodarske javne sluţbe: oskrba z vodo, 

odvajanje komunalnih odplak, odvoz in deponiranje odpadkov, pogrebna in pokopališka dejavnost, 

vzdrţevanje lokalnih cest, javnih poti in krajevnih središĉ, javnih zelenih površin in javne 

razsvetljave. Poleg izvajanja javnih sluţb opravljamo še razliĉne storitve fiziĉnim in pravnim osebam, 

ki spadajo med t.i. spremljajoĉe, dopolnilne oziroma trţne dejavnosti. Kot trţne dejavnosti smo 

izvajali razne gradbene in druge storitve za obĉane 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. 

 

4.1 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 enajst javnih 

sistemov oskrbe s pitno vodo. 

 

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

Ĉrni potok-del, Mala Kostrevnica-del),  

2. Vodovod Primskovo, ki oskrbuje veĉ okoliških vasi (Gradišĉe, Sevno, Poljane, Zagriĉ-del, Dolnji 

Vrh in Gornji Vrh, Kamni vrh-del), 

3. Vodovodi Kresnice (Kresnice, Kresniški vrh), 

4. vodovod Golišĉe (Golišĉe, Veliki vrh), 

5. vodovod Konjšica (Konjšica, Ravne), 

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

7. vodovod Vaĉe (Vaĉe, Klenik, Potok pri Vaĉah), 

8. vodovod Vintarjevec-Dom Tisje (Vintarjevec-del, Ĉrni potok-del), 

9. vodovod Ĉateška Gora-Gabrska Gora (Ĉateška gora, Gabrska gora, Okrog, Krţišĉe), 

10. vodovod Ribĉe-Jesenje (Zapodje, Jesenje, Vernek, Ribĉe), 

11. in vodovod Mišji Dol – DEL (Mišji Dol, Mihelca-del, Stara gora pri Velikem Gabru). 

 

Skupaj imamo v upravljanju 2739 vodomerov v uporabi. V letu 2011 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).  

 

V letu 2011 smo zamenjali 491 vodomerov z letnico overitve 2006 in niţja in priklopili 153 novih 

uporabnikov. 

 

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 znaĉaj javnega sistema oskrbe s pitno vodo. Odvzem vzorcev vode 

za nadaljnje mikrobiološke in fizikalno kemijske preiskave je za javno podjetje v letu 2011 izvajal 

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

zagotavljali z notranjim nadzorom z izvajanjem HACCP sistema. 

 

V letu 2011 smo nadgradili sistem regulacije in krmiljenja vodovodnih sistemov, povezali smo 

doloĉene vodovodne sisteme v nadzorni center (Ribĉe-Jesenje, hidroforna postaja Ĉateška Gora, 

vodohran Gradec, ĉrpališĉe Svibno, GPRS komuniciranje z objekti). Sistem omogoĉa vpogled v 
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posamezni vodovodni sistem, merjenje nivoja vode v vodohranih, regulacijo ĉrpališĉ, pregled porabe 

vode, alarmiranje ob napakah sistema, alarmiranje ob preseţeni dnevni porabi vode, regulacija 

delovanja ĉrpalk ob izpadu komunikacije, alarmiranje ob izpadu dotoka vode v vodohranu Sitarjevec, 

itd. 

 

V letu 2011 smo izdali: 183 soglasij za prikljuĉitve na javno infrastrukturo, 17 soglasij k projektnim 

rešitvam, 6 projektnih pogojev, 2 mnenja. Strošek izdaje dokumentov se obraĉuna meseĉno Obĉini 

Litija in Obĉini Šmartno pri Litiji, glede na to za katero obmoĉje je bil izdan dokument. V spodnji 

tabeli  (Tabela II.) je razvidno izdajanje soglasij, projektnih pogojev, smernic in mnenj v letu 2011 

glede na obmoĉje obĉin in po vodovodnih sistemih ter razĉlenitev soglasij glede na rešitve odvajanja 

odpadnih voda in prikljuĉitve na vodovode predvidenih stanovanjskih objektov. 



 

Stran  9   

 

Napake na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo 

 

V preteklem letu smo odpravili 40 napak na sekundarnih cevovodih, 7 napak na transportnem 

cevovodu (magistralni cevovod), 4 napake na primarnem vodu, skupaj 51 napak. (Tabela I.: Napake 

na javnih sistemih oskrbe z vodo). Napake na vodovodnih sistemih tudi spremljamo v  

geo-informacijskem sistemu. 

 

1. 14.1.2011 CESTA DUŠANA KVEDRA 27, 29, LITIJA SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

2. 11.1.2011 AB JAŠEK, ZAJETJE KLADEN PRIMARNI VOD KRESNICE

3. 15.1.2011 AB JAŠEK, KONJŠICA (GROBOLJŠEK) SEKUNDARNI CEVOVOD KONJŠICA

4. 23.2.2011 SEKUNDARNI VOD KONJŠICA SEKUNDARNI CEVOVOD KONJŠICA

5. 22.2.2011 PRIMARNI VOD ČRPALIŠČE - VH KONJŠICA PRIMARNI VOD KONJŠICA

6. 11.2.2011 MAISTROVA ULICA, LITIJA SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

7. 28.2.2011 JEZE, ŠMARTNO SEKUNDARNI CEVOVOD ŠMARTNO

8. 31.3.2011 BREG PRI LITIJI (ČOŢ JANEZ S.P. - IZKOPI) SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

9. 30.3.2011 KRESNICE, JAKOPIČ PARC. ŠT. 151/1, K.O. KRESNICESEKUNDARNI CEVOVOD KRESNICE

10. 16.3.2011 ZAVRSTNIK, ŠMARTNO (JAN)-PARC.ŠT. 766/1, K.O. ŠMARTNOMAGISTRALNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

11. 11.4.2011 KIDRIČEVA CESTA 19, LITIJA (PRAUNSEIS) SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

12. 15.4.2011 BADJUROVA ULICA, LITIJA SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

13. 28.4.2011 CERKOVNIK, ŠMARTNO PRI LITIJI SEKUNDARNI CEVOVOD ŠMARTNO

14. 28.4.2011 GORNJI VRH 7, PRIMSKOVO (VERBIČ ALOJZ) SEKUNDARNI CEVOVOD PRIMSKOVO

15. 16.5.2011 KRESNICE 48, KRESNICE SEKUNDARNI CEVOVOD KRESNICE

16. 17.5.2011 ŠTANGARSKE POLJANE (PARC.ŠT. 1045/1, K.O. ŠTANGA) TIČAR MARJANMAGISTRALNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

17. 30.5.2011 RAZBREMENILNIK NAD TOMŠIČEM SEKUNDARNI CEVOVOD KRESNICE

18. 8.6.2011 RAZBREMENILNIK POD TOMŠIČEM, KRESNIŠKI VRHSEKUNDARNI CEVOVOD KRESNICE

19. 10.6.2011 TLAČNI VOD PRIMSKOVO PRI VH PRIMSKOVO PRIMARNI VOD PRIMSKOVO

20. 26.7.2011 VAČE (AC CEV) SEKUNDARNI CEVOVOD VAČE

21. 26.7.2011 SITARJEVŠKA CESTA, LITIJA SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

22. 5.7.2011 SITARJEVŠKA CESTA (PARC.ŠT. 406/3, 408/1, K.O. LITIJA), LITIJAMAGISTRALNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

23. 30.6.2011 SITARJEVŠKA CESTA (PARC.ŠT. 406/3, 408/1, K.O. LITIJA), LITIJAMAGISTRALNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

24. 24.6.2011 KRESNIŠKI VRH 24, KRESNIŠKI VRH (ROVŠEK) SEKUNDARNI CEVOVOD KRESNICE

25. 19.7.2011 TENETIŠE, BREG PRI LITIJI SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

EVIDENCA NAPAK NA JAVNEM VODOVODNEM SISTEMU V LETU 2011

VODOVODZAP. ŠT. DATUM CEVOVODLOKACIJA NAPAKE
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26. 13.7.2011 ZAVRSTNIK (BUČAR, ŠKRAT, PARC.ŠT. 714/4, 714/5, K.O. ŠMARTNO)MAGISTRALNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

27. 2.8.2011 ZAVRSTNIK (BURJA, PARC.ŠT. 771, K.O. ŠMARTNO) MAGISTRALNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

28. 2.8.2011 ŠMARTNO 5A, ŠMARTNO (JEZE) SEKUNDARNI CEVOVOD ŠMARTNO

29. 9.8.2011 GRBINSKA CESTA (HAUPTMAN ZOFIJA) SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

30. 9.8.2011 GRBINSKA CESTA (AHČIN) SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

31. 11.8.2011 GRBINSKA CESTA 58, LITIJA SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

32. 16.8.2011 CERKOVNIK 10, ŠMARTNO PRI LITIJI SEKUNDARNI CEVOVOD ŠMARTNO

33. 8.9.2011 JEZE 5, ŠMARTNO SEKUNDARNI CEVOVOD ŠMARTNO

34. 20.9.2011 BREG PRI LITIJI 19,22,24, BREG PRI LITIJI SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

35. 23.9.2011 STARETOV TRG 9, ŠMARTNO SEKUNDARNI CEVOVOD ŠMARTNO

36. 23.9.2011 ČATEŠKA GORA SEKUNDARNI CEVOVOD ČATEŠKA G.-GABRSKA G.

37. 23.9.2011 ZAVRSTNIK (KGZ, PARC.ŠT. 651, K.O. ŠMARTNO) MAGISTRALNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

38. 26.9.2011 CESTA DUŠANA KVEDRA 1A, LITIJA SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

39. 29.9.2011 PARTIZANSKA POT, LITIJA SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

40. 3.10.2011 TRGOGRAD D.O.O. - NA ROJE ŠMARTNO SEKUNDARNI CEVOVOD ŠMARTNO

41. 9.10.2011 MAISTROVA ULICA 1, LITIJA (MERCATOR) SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

42. 11.10.2011 POD OŠ KONJŠICA SEKUNDARNI CEVOVOD KONJŠICA

43. 17.10.2011 TRGOGRAD D.O.O. - BREG PRI LITIJI (AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE)SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

44. 19.10.2011 PREČNA ULICA 12, LITIJA SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

45. 31.10.2011 SEVNO 11, SEVNO (KOVAČIČ ANICA) SEKUNDARNI CEVOVOD PRIMSKOVO

46. 4.11.2011 RAZBREMENILNA VENTILA DN 80 (štrubelj, habjan) SEKUNDARNI CEVOVOD KRESNICE

47. 18.11.2011 BREG PRI LITIJI 12, LITIJA SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

48. 22.11.2011 KRESNICE 1A, KRESNICE PRIMARNI VOD KRESNICE

49. 30.11.2011 ČRPALIŠČE TENETIŠE SEKUNDARNI CEVOVOD LITIJA

50. 30.11.2011 RIBČE 55, RIBČE SEKUNDARNI CEVOVOD RIBČE-JESENJE

51. 12.12.2011 VAČE (AC CEV) - TISKARNA SEKUNDARNI CEVOVOD VAČE
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(Slika 1: Odprava napake na vodovodu, KSP Litija d.o.o.) 

 

 
(Slika 2: Zamenjava dela magistralne cevi fi 300 zaradi puščanja cevovoda), KSP Litija d.o.o. 
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(Slika 3: Lokacija napak na javnih sistemih oskrbe z vodo (primer), KSP Litija d.o.o.) 

 

Dopolnili smo evidenco hidrantnega omreţja in pripravili karte hidrantnih omreţij po vodovodnih 

sistemih. V evidenci smo oznaĉili vsak hidrant posebej z evidenĉno številko in ga locirali. V evidenco 

se zapisujejo redni pregledi hidrantov in njihovo delovanje ter izvedene meritve. Hidranti so vneseni 

tudi v geoinformacijski sistem. 
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V spodnjem grafu je razvidna prodana voda v letu 2011 za vse vodovodne sisteme skupaj po vrsti 

porabe vode (gospodinjstva, gospodarstva, ustanove in iztoĉene vode iz hidrantov). 
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4.1.1.1 MESTNI VODOVOD LITIJA – ŠMARTNO 
 

 

 
 

 

 
Slika 3: Shema vodovodnega sistema Litija in Šmartno pri Litiji 
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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 koliĉin vode iz zajetij Gozd Reka, predvsem zaradi 

okvar na dotrajanih sekundarnih cevovodih, je v sistem obĉasno vkljuĉeno tudi ĉrpališĉe - vodnjaki 

ob Ljubljanski cesti v Litiji z zajemom podtalnice, za dotok vode v vodohran Sitarjevec ali Svibno, 

po tlaĉnem vodu in vklop ĉrpališĉa – 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 preĉrpališĉa v Tenetišah do vodohrana Tenetiše – nv: 300 m (prostornine 50 m³) in potem 

gravitacijsko do porabnikov. V letu 2011 se je zgradil vodohran VH Gradec– nv: 340 m 

(prostornine 200 m³) in povezovalni sekundarni vod za oskrbo naselja Zgornji Log. Voda se ĉrpa iz 

vodohrana Svibno na vodohran Gradec in potem gravitacijsko do porabnikov. 

 

 

 
(Slika 6: Črpališče ob Ljubljanski cesti (rezervni vodni vir), KSP Litija d.o.o.) 

 

  
(Slika 7 in 8: Vodohran Svibno in vodohran Sitarjevec, KSP Litija d.o.o.) 
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Redno se izvaja vzdrţevanje in ĉišĉenje objektov in naprav (vodohranov, ĉrpališĉ, 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). 

 
(Slika 9: Velika drenaža Gozd Reka, KSP Litija d.o.o.) 

Izgube na javnem vodovodnem sistemu so predvsem zaradi: 

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

hišnih prikljuĉkov, 

- napak na transportnem cevovodu Gozd Reka – Litija, 

- pušĉanja dotrajanih hidrantov, 

- nekontroliran in nedovoljen odvzem vode iz hidrantov, 

- odprave napak na omreţju, 

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

- prelivov, netoĉnosti meritev. 

 

Oskrba z vodo je bila v letu 2011 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, prenos podatkov preko GPRS  

komunikacije, povezava z nadzornim centrom novega objekta ĉrpališĉe Svibno in vodohran 

Gradec. Uspešno smo tudi odpravljali znane napake na sekundarnih vodih in intenzivno iskali 

skrite napake in s tem izboljšali oskrbo s pitno vodo. 
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(Slika 10: Nadzorni sistem vodovod Litija, KSP Litija d.o.o.) 

 

 
(Slika 11: Novi vodohran Gradec v gradnji, izvajalec Trgograd d.o.o., (KSP Litija d.o.o.)) 

 
(Slika 12: Armaturna komora v novem vodohranu Gradec, KSP Litija d.o.o.) 
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SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE  
 

V skladu z doloĉili 34. ĉlena 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 veĉ uporabnikov in ki zagotavljajo veĉ kot 1.000 m
3
 pitne vode na dan, 

pripravili letno poroĉilo o piti vodi. Z letnim poroĉilom bo javno podjetje seznanilo uporabnike 

preko sredstev javnega obvešĉanja oziroma na krajevno obiĉajen naĉin. 

 

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., za obdobje od 01.01.2011 do 31.12.2011;(Pogodba št. 120-004-602-

4/11).  

 

Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah HACCP naĉrta, ki omogoĉa prepoznavanje 

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

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

mestih (Kritiĉnih Kontrolnih Toĉkah - 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 poroĉilu.    

 

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 za javni sistem oskrbe s pitno vodo 

Litija - Šmartno prikazujemo v ustreznih tabelah in grafih. 

 

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, ĉeprav sluţi kot 

nadomestni vodni vir. Ime oskrbovalnega obmoĉja je Litija - Šmartno. S pitno vodo se iz 

vodovodnega sistema Litija - Šmartno oskrbuje 8.700 uporabnikov v naseljih Litija, Šmartno, 

Breg,Tenetiše in Zgornji Log. V letu 2011 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem obmoĉju 

znašala 463.695 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 omogoĉa veĉji nadzor 

in odpravo morebitnih pomanjkljivosti v najkrajšem moţnem ĉasu. Poleg avtomatskega merjenja 

vsebnosti prostega klora pa redne meritve izvajamo tudi z roĉnim merilcem in rezultati merjenj na 

odjemnih mestih se gibljejo med 0,20 in 0,40 miligramov prostega klora na liter vode.  Drugih 

postopkov priprave pitne vode v tem sistemu ni, ker niso potrebni.  
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Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

V letu 2011 je bilo v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Litija - Šmartno 

opravljeno 12 pregledov pri ĉemer je bilo skupaj odvzetih 48 vzorcev pitne vode. Rezultati 

mikrobioloških preskušanj so pokazali, da je bilo vseh 48 vzorcev skladnih 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 31.01.2011 4 0 0 1 0 3 0 

2 21.02.2011 4 0 0 0 0 4 0 

3 15.03.2011 4 0 0 1 0 3 0 

4 22.04.2011 4 0 0 1 0 3 0 

5 19.05.2011 4 0 0 1 0 3 0 

6 15.06.2011 4 0 0 0 0 4 0 

7 26.07.2011 4 0 0 1 0 3 0 

8 25.08.2011 4 0 0 0 0 4 0 

9 20.09.2011 3 0 0 0 0 3 0 

10 26.10.2011 4 0 0 0 0 4 0 

11 17.11.2011 5 0 0 1 0 4 0 

12 06.12.2011 4 0 0 0 0 4 0 

SKUPAJ 48 0 0 5 0 43 0 

  

 

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 2011 glede na 

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

pitno vodo v Sloveniji za oblikovanje letnega poroĉila o pitni vodi in Prilogo: Tabelariĉni prikaz 

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

pitno vodo oziroma oskrbovalnih obmoĉij, ki oskrbujejo 5000 prebivalcev ali veĉ, v Sloveniji – 

notranji nadzor).  

 

Tabela 2: Mikrobiološka preskušanja – notranji nadzor  

NOTRANJI   NADZOR 
MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA 

število vzorcev 
redna preskušanja obĉasna preskušanja 

46 2 

število neskladnih vzorcev 
redna preskušanja obĉasna preskušanja 

preseţeni parameter: 

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

0 0 

število vzorcev z E.coli 
redna preskušanja obĉasna preskušanja 

0 0 

  

 

2. 2.  Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  drţavnega monitoringa 

V okviru drţavnega monitoringa je bilo opravljenih šest pregledov pri ĉemer je bilo iz omreţja 

odvzetih 14 vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, od tega 11 vzorcev za redna 

preskušanja in 3 vzorci za obĉasna preskušanja. Vsi rezultati mikrobioloških preskušanj odvzetih 

vzorcev pitne vode so bili skladni z zahtevami  Pravilnika o pitni vodi. V tabeli 3 in grafu 1 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. 

2.2.2011 

Red.Clo.per.En

tk 3 

    

3 

 10.5.2011 Redna ,Clo.per. 3 

    

3 

 9.6.2011 Redna ,Clo.per. 1 

    

1 

 11.8.2011 Redna ,Clo.per. 3 

    

3 

 31.8.2011 Redna ,Clo.per. 1 

    

1 

 17.11.2011 Redna ,Clo.per. 3 

    

3 

 SKUPAJ 14 0 0 0 0 14 0 

Clo.per. – Clostridium perfringens (vkljuĉno s sporami), Entk. - Enterokoki 
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Graf 2 :  Prikaz odnosa mikrobiološko skladnih in neskladnih vzorcev pitne vode     

 glede na podatke iz tabele 3  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2011 odvzeli 3 vzorca pitne vode, ki so bili glede na 

opravljena preskušanja skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 

 

V tabeli 4 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.  

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./ 15.03.2011 

Redna kem., 

nit. 1 0 0 0 0 1 0 

2./ 25.08.2011 

Redna kem., 

nit. 1 0 0 0 0 1 0 

3./ 20.09.2011 

Obĉasna 

kemija 1 0 0 0 0 1 0 

4./06.12.2011 THM 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 4 0 0 0 0 4 0 

THM – trihalometani, nit. – nitrat in nitrit 

 

V spodnji  tabeli št. 5 podajamo rezultate opravljenih preskušanj pitne vode za leto 2010 glede na 

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

oblikovanje letnega poroĉila o pitni vodi in Prilogo. Tabelariĉni prikaz minimalnega nabora 

podatkov – rezultati preskusov vzorcev pitne vode iz sistemov za oskrbo s pitno vodo oziroma 

oskrbovalnih obmoĉij, ki oskrbujejo 5000 prebivalcev ali veĉ, v Sloveniji – monitoring/notranji 

nadzor). 

14

0 00 0 0

14

0
0

10

20

30

40

50

60

70

vsi vzorci zajetje rezervoar omrežje

o
d

v
z
e

ti
 v

z
o

rc
i

vsi vzorci skladni vzorci neskladni 



 

Stran 22  

 

 

 

Tabela 5: Fizikalno kemijska preskušanja – notranji nadzor 

 

NOTRANJI   NADZOR 
FIZ. - KEMIJSKA PRESKUŠANJA 

število vzorcev 
redna preskušanja obĉasna preskušanja 

1 3 

število neskladnih vzorcev 
redna preskušanja obĉasna preskušanja 

preseţeni parameter 

0 0 

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

0 0 

 

 

2.4.  Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  drţavnega monitoringa 

 

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

preskušanja in rezultati so izkazovali skladnost z zahtevami Pravilnika. V tabeli 6 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 6: 

Z.ŠT./ DAT. 

PREGLEDA 

VRSTA 

PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCE

V 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - 

ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omreţje 

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

2.2.2011 

Fizikalno 

kemij. 3 0 0 0 0 3 0 

10.5.2011 

Fizikalno 

kemij. 3 0 0 0 0 3 0 

9.6.2011 

Kemija;nit.TH

M 1 0 0 0 0 1 0 

11.8.2011 

Fizikalno 

kemij. 3 0 0 0 0 3 0 

31.8.2011 

Kemija;nit.TH

M 1 0 0 0 0 1 0 

17.11.2011 

Fizikalno 

kemij. 3 0 0 0 0 3 0 

SKUPAJ 14 0 0 0 0 14 0 

THM – trihalometani, nit. – nitrat in nitrit 
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2.5  ZAKLJUČEK 

 

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

preskušanji v letu 2011 ni bilo neskladnih vzorcev pitne vode.. Vsi odvzeti vzorci pitne vode na 

omreţju so izkazovali skladnost s Pravilnikom o pitni vodi. 

 

V okviru drţavnega monitoringa v letu 2011 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 2011, 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 2011 

ocenjujemo kot varno. Večjo varnost oskrbe javno podjetje zagotavlja tudi s pomočjo e 

daljinskega nadzora nad vodooskrbnimi objekti in s stalnim merjenjem vsebnosti prostega 

klora v pitni vodi na iztoku iz vodohrana. 
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4.1.1.2 KRAJEVNI VODOVOD KRESNICE 

 

 
Vodovodni sistem Kresnice, KSP Litija d.o.o. 

 

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 

gravitacijsko teĉe do vodohrana visoka cona Kresnice, NV: 350 m, V = 50 m3 (oskrbuje višje 

leţeĉe hiše naselja Kresnic). Zajetje Kamen je s primarnim vodom povezano z vodohranom nizka 

cona, NV: 295 m, V = 100 m3 in preko ĉrpališĉa v vodohranu nizka cona do vodohrana visoka 

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

dezinfekcijo je namešĉena v vodohranu Kresnice nizka cona. 

 

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

ĉrpališĉ in zajetij), dopolnjena je bila baza podatkov infrastrukturnega sistema (GIS).  

 

Oskrba z vodo je bila v letu 2011 brez posebnosti. 

 

V letu 2011 smo zamenjali del sekundarnega cevovoda (iztok iz vodohrana Kresnice visoka cona) 

in del primarnega tlaĉnega voda, ki oskrbuje vodohran visoka cona Kresnice iz vodohrana nizka 

cona Kresnice, preko ĉrpališĉa. 
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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 18: Zamenjava primarnega in sekundarnega cevovoda Kresnice, KSP Litija d.o.o.) 

 

 
(Slika 19: Zamenjava primarnega in sekundarnega cevovoda Kresnice, KSP Litija d.o.o.) 
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(Slika 21: Krmiljenje in regulacija v centralnem nadzornem centru za vodovod Kresnice, KSP 

Litija d.o.o.) 

 

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE  
 

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 2011 je distribucija pitne 

vode na oskrbovalnem obmoĉju znašala 37.792 m
3
, torej v povprĉju 105 m

3
 dnevno. Dezinfekcija 

pitne vode se opravlja v vodohranu pri cerkvi v Kresnicah in sicer  z natrijevim hipokloritom. 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2011 ocenjujemo, da 

je bila oskrba s pitno vodo v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Kresnice – Kresniški vrh, 

zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom o pitni vodi.  
 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru 

         drţavnega monitoringa 

 

V letu 2011 so bili v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Kresnice – Kresniški vrh 

opravljeni trije pregledi pri ĉemer je bilo skupaj odvzetih 10 vzorcev pitne vode. Rezultati 

mikrobioloških preskušanj so pokazali, da so bili vsi odvzeti vzorci pitne vode skladni z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi.   

 

V tabeli 1 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

notranjea nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o 

pitni vodi. 
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Tabela 1: KRESNICE-KRESNIŠKI VRH 

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 29.03.2011 4 1 0 2 0 1 0 

2 05.10.2011 3. 0 0 1 0 2 0 

3. 28.11.2011 3 0 0 1Clo.per. 0 2 0 

SKUPAJ 10 1 0 4 0 5 0 

Clo.per. – Clostridium perfringens (vkljuĉno s sporami; obĉasna preiskava) 

 

 

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

vode iz omreţja. Mesto vzorĉenja je bilo v O.Š. Kresnice. Od petih odvzetih vzorcev je eden 

izkazoval neskladnost, vzorec  je bil odvzet 27.7.2011 v ĉasu, ko v šoli ni bilo pouka. Na podlagi 

notranjih pregledov sistema ocenjujemo, da je bil vzrok za neskladnost v internem vodovodnem 

omreţju. 

 

V tabeli 2 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

drţavnega monitoringa, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi. 

 

 

Tabela 2: KRESNICE – KRESNIŠKI VRH 

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 11.2.2011 1 0 0 0 0 1 0 

2 19.5.2011 1 0 0 0 0 1 0 

3. 27.7.2011 1 0 0 0 0 0 1 

4 17.8.2011 1 0 0 0 0 1 0 

5 21.11.2011 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 5 0 0 0 0 4 1 
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 Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in 

       v okviru drţavnega monitoringa 
 

Za fizikalno kemijska preskušanja sta bila v letu 2011 v okviru notranjega nadzora odvzeta dva 

vzorca pitne vode. Rezultati fizikalno kemijskih preskušanj so pokazali, da so bili vsi odvzeti 

vzorci pitne vode, glede na opravljena preskušanja, skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.   

 

V tabeli 3 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijsaka preskušanja, v 

okviru notranjea nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi. 

 

Tabela 3: KRESNICE – KRESNIŠKI VRH 

Z.ŠT./ DAT. 
PREGLEDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - 

ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omreţje 

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

1/29.03.201
1 redna kemija 1 1 0 0 0 0 0 

2/07.09.2011 redna in nitrat, nitrit 1 0 0 1 0 0 0 

SKUPAJ 2 0 0 1 0 1 0 

 

V okviru drţavnega monitoringa so tudi bili odvzeti vzoreci pitne vode za redna in obĉasna 

kemijska preskušanja in rezultati so izkazovali skladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

 

V tabeli 4 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 4: KRESNICE – KRESNIŠKI VRH 

Z.ŠT./ DAT. 
PREGLEDA VRSTA PRESKUŠANJ 

SKUP
NO ŠT. 
ODV. 
VZOR
CEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - 
ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omreţje 

Sklad

ni. Neskl. Skladni. Neskl. Skladni. Neskl. 

1./ 11.2.2011 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

2./ 19.5.2011 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

3 / 27.7.2011 Red. kem.,THM, nit. 1 0 0 0 0 1 0 

4 / 17.8.2011 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

5 / 21.11.2011 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 5 0 0 0 0 5 0 

THM – trihalometani, nit. - nitrat 
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4.1.1.3 KRAJEVNI VODOVOD GOLIŠČE IN VELIKI VRH 

 

 
Vodovodni sistem Golišĉe, KSP Litija d.o.o. 

 

Vodovodni sistem Golišĉe oskrbuje z vodo naselje Golišĉe in Veliki vrh in ga sestavljajo: vrtina 

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

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

gravitacijsko teĉe preko treh razbremenilnikov do naselja Golišĉe proti Jevnici, proti naselju pri 

Kresniškem vrhu in do naselja Veliki vrh preko štirih razbremenilnih ventilov.  

 

Oskrba z vodo je bila v letu 2011 v splošnem stabilna, nekajkrat je bila oskrba tudi motena, zaradi 

zamašitve potopne ĉrpalke v vrtini GO-2/05 in same vrtine GO-2/05. 

V mesecu marcu, aprilu in avgustu 2011 smo zamenjali potopno ĉrpalko v vrtini Go-2/05 in jo 

servisirali. Ker je bila izdatnost vodnega vira v tem ĉasu nezadostna, smo pomanjkanje vode 

zagotavljali z izrednim ukrepom, prevozom vode iz drugih vodovodnih sistemov, najveĉkrat iz 

vodovoda Litija. 

 

Ker na vodovodnem sistemu Golišĉe, oskrba s pitno vodo ni dokonĉno rešena, velja do ureditve 

ustreznosti vodnega vira, da KSP Litija d.o.o., kot soglasodajalec in upravitelj sistema, še vedno ne 

izdaja novih soglasij za prikljuĉitev objektov na javni sistem oskrbe s pitno vodo Golišĉe. 



 

Stran 30  

 

Za nemoteno delovanje vodovodnega sistema v prihodnjem obdobju bo treba zagotoviti dodatne 

koliĉine vode. Za rešitev teţavnosti javnega sistema oskrbe s pitno vodo Golišĉe je narejen Idejni 

projekt, za zajem dodatnih koliĉin vode iz javnega sistema oskrbe s pitno vodo Litija – povezava je 

narejena do vznoţja hriba Veliki vrh. Za poseg je potrebno izdelati PGD in pridobiti gradbeno 

dovoljenje.     

V letu 2011 se je ob rekonstrukciji lokalne ceste v naselju Veliki vrh, zgradil del sekundarnega 

cevovoda in primarnega tlaĉnega cevovoda z energetsko kanalizacijo, v skupni dolţini 587 metrov.    

 

 

(Slika 23: Vgradnja sekundarnega, primarnega voda in energetske kanalizacije v naselju Veliki 

vrh, KSP Litija d.o.o.) 
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(Slika 24: Vgradnja sekundarnega, primarnega voda in energetske kanalizacije v naselju Veliki 

vrh, KSP Litija d.o.o.) 

 

 
(Slika 25: Vodarna v vodohranu Golišče, KSP Litija d.o.o.) 

 

Opravljali smo redno vzdrţevanje in ĉišĉenje objektov in naprav (vodohrana, ĉrpališĉa, vodarne, 

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

dodatne vodomere za boljšo uĉinkovitost pregleda porabe vode in zamenjali obstojeĉe, kateri niso 

delovali. 
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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). 

 

V decembru 2011 se je poglobila potopna ĉrpalka v vrtini Go-2/05 za šest metrov, zaradi zniţanja 

gladine podzemne vode in s tem pomanjkanja naĉrpane vode iz vrtine. 

 

 
(Slika 26: Krmiljenje in regulacija v centralnem nadzornem centru za vodovod Golišče, KSP Litija 

d.o.o.) 

 

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE 

 

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

Golišĉe oskrbuje 260 uporabnikov v naseljih Golišĉe in Veliki vrh. V letu 2011 je distribucija pitne 

vode na oskrbovalnem obmoĉju znašala 8.889 m
3
, torej v povpreĉju 25 m

3
 dnevno. Voda se 

pripravlja in sicer se s pomoĉjo filtrov odstranjujeta ţelezo in mangan. Dezinfekcija pripravljene 

vode ni potrebna.  

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2011 ocenjujemo, da 

je bila oskrba s pitno vodo v javnm sistemu za oskrbo s pitno vodo Golišĉe, zdravstveno ustrezna 

in skladna s Pravilnikom o pitni vodi. 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru  

         drţavnega monitoringa 

V letu 2011 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Golišĉe opravljena dva 

pregleda pri ĉemer so bili odvzeti 4 vzorci pitne vode. 

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

Pravilnika o pitni vodi.  
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V tabeli 5 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

notranjea nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o 

pitni vodi. 

Tabela 5: GOLIŠĈE 

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 29.03.2011 2 0 0 1 0 1 0 

2 28.11.2011 2 0 0 1 0 1 0 

SKUPAJ 4 0 0 2 0 2 0 

 

V tabeli 6 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

drţavnega monitoringa, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi. Vzorec odvzet 15.3.2011 je sicer izkazoval neskladnost, vendar pa je  bilo 

povišano le število kolonij pri 22
o
C, kar pa ne predstavlja tveganja za zdravje uporabnikov. 

Tabela 6: GOLIŠĈE 

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 15.3.2011 1 0 0 0 0 0 1(št.kol.) 

2 20.9.2011 1. 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 1 1 

Št.kol.- število kolonij pri 22
0
C 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru 

drţavneg amonitoringa  
Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2011 odvzeli 2 vzoreca pitne vode, ki sta bila glede 

na opravljena preskušanja skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

 

V tabeli 7 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.  

Tabela 7: GOLIŠĈE 

Z.ŠT./DAT.PREGL
EDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SKUPNO 
ŠT. ODV. 
VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - 
ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omreţje 

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

1./ 29.03.2011 Red.kem, Fe, Mn 1 0 0 1 0 0 0 

2./28.11.2011 Ţelezo, Mangan 1 0 0 1 0 0 0 

SKUPAJ 1 0 0 1 0 0 0 

V okviru drţavnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode in sicer 15.03.2011 in 

20.09.2011, za redna kemijska preskušanja in rezultati so izkazovali skladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi. 
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4.1.1.4 KRAJEVNI VODOVOD KONJŠICA 

 
Vodovodni sistem Konjšica, KSP Litija d.o.o. 

 

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

vodohran Konjšica - R800 (100 m³) in preko vodohrana  Konjšica R800 gravitacijsko do 

vodohrana Konjšica – R530 (100 m³). Iz vodohranov se gravitacijsko napaja naselje Konjšica in 

naselje Ravne. 

 

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

 

Opravljali smo redno vzdrţevanje in ĉišĉenje objektov in naprav (vodohrana, ĉrpališĉa,  dostopnih 

poti do vodohranov in ĉrpališĉa) ter odprava napak na vodovodnem sistemu tako, da smo obĉutno 

zmanjšali ĉrpanje vode in s tem poslediĉno zmanjšali obratovalne stroške vodovoda Konjšica. 

 

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 28: Vodohran Konjšica spodnji, KSP Litija d.o.o.) 

 

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI  PITNE VODE 

 

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 2011 je distribucija pitne vode na 

oskrbovalnem obmoĉju znašala 3.632 m
3
, torej v popreĉju 10m

3
 dnevno. Dezinfekcija vode se na 

tem sistemu ne opravlja. 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2011 ocenjujemo, da 

je bila oskrba s pitno vodo v javnm sistemu za oskrbo s pitno vodo Konjšica, zdravstveno ustrezna 

in skladna s Pravilnikom o pitni vodi.  

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

V letu 2011 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Konjšica opravljen en 

pregled, pri ĉemer so bili skupaj odvzeti 3 vzorci pitne vode. Rezultati mikrobioloških preskušanj 

so pokazali, da so bili odvzeti vzorci vode skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

 

V tabeli 11 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

notranjea nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o 

pitni vodi. 
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Tabela 11: KONJŠICA 

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 17.05.2011 3 1 0 1 0 1 0 

SKUPAJ 3 1 0 1 0 1 0 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  

 

Za fizikalno kemijska preskušanja je bil v letu 2011 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo Konjšica 

odvzet en vzorec pitne vode za nadaljnja preskušanja – reda kemija. Rezultati fizikalno kemijskega 

preskušanja so pokazali, da je vzorec pitne vode glede na obseg opravljenih preskušanj ustrezal 

zahtevam Pravilnika o pitni vodi. 

 

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

preskušanja v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Konjšica ne odvzemajo. 

 

4.1.1.5 KRAJEVNI VODOVOD M. GOBA, VELIKA GOBA, PREŽENJSKE NJIVE  

 

 
Vodovodni sistem Mala Goba, KSP Litija d.o.o. 
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Vrtina VG-10, Mala Goba, KSP Litija d.o.o. 

 

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

zaĉasno opravljanje prevzeli tudi novozgrajeni krajevni vodovodni sistem M. Goba. 

 

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

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

vodohrana se gravitacijsko oskrbuje naselje Mala Goba, Velika Goba in Preţenjske njive.  

 

Izdelana je projektna dokumentacija za sanacijo obstojeĉega stanja vodovoda v smislu poveĉanja 

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 ĉišĉenje objektov in naprav (vodohrana, ĉrpališĉa,  dostopnih 

poti do vodohranov in ĉrpališĉa), izvedli smo preliv iz vodohrana Mala Goba. 

 

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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SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI  PITNE VODE 

 

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 

2011 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem obmoĉju znašala 5.021 m
3
, torej v povpreĉju 14 

m
3 

dnevno. Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne opravlja. 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2011 ocenjujemo, da 

je bila oskrba s pitno vodo v javnm sistemu za oskrbo s pitno vodo Mala goba, zdravstveno 

ustrezna in skladna s Pravilnikom o pitni vodi.  

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

V letu 2011 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Mala goba opravljen en 

pregled pri ĉemer so bili skupaj odvzeti 3 vzorci pitne vode. Rezultati mikrobioloških preskušanj 

so pokazali, da so bili odvzeti vzorci vode skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

 

V tabeli 10 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

notranjea nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o 

pitni vodi. 

 

Tabela 10: MALA GOBA 

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 17.05.2011 3 1 0 1 0 1 0 

SKUPAJ 3 1 0 1 0 1 0 

 

 Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  
 

Za fizikalno kemijska preskušanja je bil v letu 2011 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo Mala 

goba odvzet en vzorcev pitne vode za nadaljnja preskušanja – reda kemija. Rezultati fizikalno 

kemijskega preskušanja so pokazali, da je vzorec pitne vode glede na obseg opravljenih preskušanj 

ustrezal zahtevam Pravilnika o pitni vodi. 

 

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. 

 



 

Stran 39  

 

4.1.1.6  KRAJEVNI VODOVOD VAČE 

 

 
Vodovodni sistem Vaĉe, KSP Litija d.o.o. 

 

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

upravljanje javni vodovodni sistem Vaĉe. 

Vodovodni sistem Vaĉe sestavljajo: vrtina na Cveteţu nv: 654 m, ki je povezana s primarnim 

cevovodom (oskrbuje z vodo gravitacijsko) do vodohrana Klenik (100 m³) nv: 604 m in iz 

vodohrana Klenik s primarnim cevovodom (oskrbuje z vodo gravimetriĉno) do vodohrana Vaĉe 

(100 m³) nv: 560 m in potem gravitacijsko preko sekundarnih cevovodov in hišnih prikljuĉkov do 

porabnikov. 

 

Opravljali smo redno vzdrţevanje in ĉišĉenje objektov in naprav (vodohranov, ĉrpališĉa,  

dostopnih poti do vodohranov in ĉrpališĉa). 

 

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 33: Vodohran Vače, KSP Litija d.o.o.) 

 

 
(Slika 34: Vodohran Klenik, KSP Litija d.o.o.) 
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(Slika 35: Krmiljenje in regulacija v centralnem nadzornem centru za vodovod Vače, KSP Litija 

d.o.o.) 

 

V novembru 2011 se je poglobila potopna ĉrpalka v vrtini Cveteţ za dvanajst metrov, zaradi 

zniţanja gladine podzemne vode in s tem pomanjkanja naĉrpane vode iz vrtine. 

 

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI  PITNE VODE 

 

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

oskrbuje 410 uporabnikov v naseljih Vaĉe in Klenik ter Potok (del) in Rţišĉe (del). V letu 2011 je 

distribucija pitne vode na oskrbovalnem obmoĉju znašala 24.472 m
3
, torej povpreĉno 68 m

3
 

dnevno. Dezinfekcija vode se na tem sistemu redno ne opravlja. 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

V letu 2011 so bili v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Vaĉe izvedeni trije 

pregledi, pri ĉemer je bilo skupaj odvzetih 11 vzorcev pitne vode.  

 

Rezultati mikrobioloških preskušanj treh vzorcev vode odvzetih 07.09.2011, so izkazovali 

neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. V vseh vzorcih vode so bile  prisotne koliformne 

bakterije v številu od 21 do 32 in poslediĉno smo uvedli preventivni ukrep prekuhavanja, ĉeprav 

koliformne bakterije v manjšem številu ne predstavljajo resnejšega tveganja za zdravje ljudi. Po 

izvedenih ukrepih, ĉišĉenje in dezinfekcija vodohranov in cevovodov, smo, 26.10.2011, izvedli 

ponovno vzorĉenje in rezultati mikrobioloških preskušanj vzorcev vode so izkazovali skladnost  

pitne vode z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Ukrep prekuhavanja smo poslediĉno preklicali. 
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V tabeli 12 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

notranjega nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika 

o pitni vodi. 

 

 

 

 

Tabela 12: VAĈE 

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 04.03.2011 3 0 0 1 0 2 0 

2 
07.09..201
1 3 0 0 0 0 0 3(KB) 

3 26.10.2011 5 0 1(KB) 2 0 2 0 

SKUPAJ 11 0 1 3 0 4 3(KB) 

Legenda: KB – koliformne bakterije 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  
 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo letu 2011 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo Vaĉe 

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

skladen z zahtevami Pravilnika o pitni.  

 

V tabeli 13 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja, v 

okviru notranjega nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi.  

Tabela 13: VAĈE 

Z.ŠT./DAT.PREGL

EDA 

VRSTA 

PRESKUŠA

NJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - 

ODVZETI VZORCI 

      Zajetje- Vodohran  omreţje 

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

1./ 07.09..2011 

Os.kemija,nitr

at, nitrit 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 1 0 0 0 0 1 0 

 

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

preskušanja v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Vaĉe ne odvzemajo. 
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4.1.1.7 KRAJEVNI VODOVOD OKROG – ČATEŠKA GORA 

 

 

 
Vodovodni sistem Ĉateška Gora-Gabrska Gora, KSP Litija d.o.o. 

 
Vodovodni sistem Ĉateška Gora-Gabrska Gora sestavljajo: vrtina Okrog ĈG-1/02 nv: 415 m, ki je 

povezana s primarnim cevovodom do vodohrana Ĉateška Gora (100 m³) nv: 514 m in do 

vodohrana Gabrska Gora (100 m³) nv: 523 m.  In potem iz vodohranov gravitacijsko preko 

sekundarnih cevovodov in hišnih prikljuĉkov do porabnikov za naselja Ĉateška Gora, Gabrska 

Gora, Okrog - del, Krţišĉe pri Ĉateţu - del. V vodohranu Ĉateška Gora je namešĉena hidropostaja 

za dvig tlaka za objekte na visoki coni ob vodohranu, potem se pa tlak reducira preko štirih 

hidravliĉnih razbremenilnih ventilov. 
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(Slika 38: Hidropostaja Čateška Gora, KSP Litija d.o.o.) 

 

 

 
(Slika 39: Krmiljenje in regulacija v centralnem nadzornem centru za vodovod Čateška Gora-

Gabrska Gora, KSP Litija d.o.o.) 
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V letu 2011 smo opravljali redno vzdrţevanje in ĉišĉenje objektov in naprav (vodohranov, 

ĉrpališĉa,  dostopnih poti do vodohranov in ĉrpališĉa). Izgradnja vodovodnega sistema še ni 

zakljuĉena, potrebno je še zgraditi del sekundarnega cevovoda v dolţini cca. 1000 m na Gabrski 

Gori. V letu 2011 smo imeli teţave z napakami na cevovodih hišnih vodovodnih prikljuĉkov in 

poslediĉno z praznjenjem vodohranov.  

Izdatnost vodnega vira vrtina Okrog ĈG-1/02 je cca. 0,4 l/s, zaradi zamašene vrtine. Teţava z 

oskrbo s pitno vodo nastane, ko je potrebno zagotavljati veĉje koliĉine vode v sistemu (v primeru 

porabe vode iz hidrantov, veĉjih napak na cevovodih). Upoštevati je potrebno, da bo ob veĉji 

dnevni porabi vode, razširitvi vodovodnega sistema, potrebno zgraditi novo vrtino, ker se obstojeĉe 

ne da sanirati. 

 

 

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI  PITNE VODE  

 

Vodovodni sistem Okrog – Ĉateška gora se napaja iz vrtine Okrog. S pitno vodo se iz 

vodovodnega sistema oskrbuje 70 uporabnikov v naseljih Okrog (del), Ĉateška gora in Gabrska 

gora (del). V letu 2010 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem obmoĉju znašala 2.552 m
3
, torej 

povpreĉno 7 m
3
 dnevno. Dezinfekcija vode se na tem sistemu redno ne opravlja. 

 

 Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

V letu 2011 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Okrog – Ĉateška gora 

opravljen en pregled, pri ĉemer so bili odvzeti 3 vzorci pitne vode, za nadalnje preiskave. 

 

Rezultati mikrobioloških preskušanj so izkazovali skladnost  z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

 

V tabeli 16 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

notranjea nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o 

pitni vodi. 

 

Tabela 16: OKROG – ĈATEŠKA GORA 

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 21.07.2011 3 1 0 2 0 0 0 

SKUPAJ 3 1 0 2 0 0 0 

 

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

preskušanja v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Okrog – Ćateška gora ne odvzemajo. 
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4.1.1.8 VODOVOD RIBČE-JESENJE 

 

 

 
(Slika 40: Vodovodni sistem Ribče-Jesenje, KSP Litija d.o.o.) 

 

Vodovodni sistem Ribĉe-Jesenje sestavljajo: zajetje s ĉrpališĉem Zapodje nv: 484 m, ki je 

povezano s primarnim cevovodom do vodohrana Zapodje (100 m³) nv: 528 m in iz vodohrana 

Zapodje s sekundarnim cevovodom do vodohrana Ribĉe (100 m³) nv: 375 m.  Iz vodohrana 

Zapodje se gravitacijsko oskrbuje z vodo porabnike naselja Zapodje, Jesenje in Vernek. Iz 

vodohrana Ribĉe se gravitacijsko oskrbuje z vodo porabnike naselja Ribĉe. V celotnem sistemu so 

namešĉeni trije razbremenilni hidravliĉni ventili. 

 

KSP Litija je v letu 2011 prevzela v upravljanje javni vodovodni sistem Ribĉe-Jesenje. Izvajali 

smo priklope stanovanjskih stavb na novozgrajeni vodovod. 

 

Opravljali smo redno vzdrţevanje in ĉišĉenje objektov in naprav (vodohranov, ĉrpališĉa,  

dostopnih poti do vodohranov in ĉrpališĉa). 
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(Slika 41: Krmiljenje in regulacija v centralnem nadzornem centru za vodovod Ribče-Jesenje, KSP 

Litija d.o.o.) 

 

 

 
(Slika 42: Vodohran Ribče, KSP Litija d.o.o.) 
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(Slika 43: Zajetje Zapodje, KSP Litija d.o.o.) 

 

 
(Slika 44: Vodohran Zapodje, KSP Litija d.o.o.) 
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SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI  PITNE VODE 

 

Javni sistem za oskrbo s pitno vodo  Ribĉe je bil prenesen v upravljanje javnemu podjetju z 

oktobrom 2011. Vodovodni sistem Ribĉe se napaja iz zajetja Zapodje. S pitno vodo se iz 

vodovodnega sistema oskrbujejo  uporabniki v naseljih Zapodje, Jesenje, Vernek in Ribĉe. Po 

prikljuĉitvi vseh uporabnikov, naj bi bilo oskrbovano pribliţno 400 prebivalcev. Javnih objektov, 

kot so šole, vrtci, gostinski objekti in podobno, na tem sistemu ni.  

 

V treh mesecih v letu 2011 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem obmoĉju znašala 1.659 m
3
, 

torej povpreĉno 18 m
3
 dnevno. Dezinfekcija vode  na tem sistemu  se izvaja redno, z UV napravo,  

namešĉeno na zajetju Zapodje. 

 

V letu 2011 je bil na vodovodnem sistemu Ribĉe opravljen en pregled, pri ĉemer je bilo odvzetih 5 

vzorcev pitne vode. Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da so bili odvzeti vzorci vode 

v vodohranih in na uporabi skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, medtem ko vzorec odvzet 

na zajetju ni bil skladen zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Torej, tudi ta izvid, potrjuje potrebo 

po redni dezinfekciji pitne vode.  

Za fizikalno kemijska preskušanja je bil v letu 2011 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo Ribĉe 

odvzet en vzorcev pitne vode za nadaljnja preskušanja – razširjena kemijska preiskava. Rezultati 

fizikalno kemijskega preskušanja so pokazali, da je vzorec pitne vode, glede na obseg opravljenih 

preskušanj, ustrezal zahtevam Pravilnika o pitni vodi. 

V okviru drţavnega monitoringa v letu 2011 se vzorci pitne vode za nadaljnja  kemijska in 

mikrobiološka preskušanja v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Ribĉe še niso  odvzemali. 
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4.2 KANALIZACIJA 

 

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 se povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno kanalizacijsko omreţje in s 
pomoĉjo katerega se zagotavlja odvajanje in ĉišĉenje 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. Prikljuĉki stavb 
na javno kanalizacijo in pretoĉne in nepretoĉne greznice in male ĉistilne naprave z  zmogljivostjo 
manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije. V Litiji, Kresnicah in Šmartnem pri Litiji, še ni 
zgrajene centralne ĉistilne naprave, zato se odpadna voda nepreĉišĉeno steka v reko Savo, preko 
veĉ izpustov. 
 
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. izvaja nekatere naloge v zvezi z 
obratovanjem kanalizacijskih sistemov v naseljih Litija, Kresnice in Šmartno pri Litiji. 
Zagotavljanje izvajanja gospodarske javne sluţbe odvajanja in ĉišĉenja komunalne odpadne vode, 
predvsem po Odloku o odvajanju in ĉišĉenju komunalne in padavinske odpadne vode na obmoĉju 
Obĉine Litija (Ur.l. RS, št. 38/2007) in Pravilniku o odvajanju in ĉišĉenju 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 ĉišĉenje objektov javne kanalizacije, 
- odvajanje in ĉišĉenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v 

javno kanalizacijo s streh in javnih površin, 
- prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne ĉistilne naprave, 
- praznjenje nepretoĉnih greznic in odvoz njihove vsebine v komunalno ĉistilno napravo, 

ĉišĉenje peskolovov, lovilcev olj in mašĉob na javnih površinah in ostale storitve. 
V okviru rednega vzdrţevanja javne kanalizacije smo v letu 2010 izvajali ĉišĉenje usedlin  
ĉrpališĉa za preĉrpavanje nivoja na Graški cesti v Litiji, delno ĉišĉenje kanalizacijskega sistema v 
Kresnicah in del sistema v mestu Litija in kraju Šmartno pri Litiji. Ker KSP Litija d.o.o. še nima 
specialne opreme za ĉišĉenje cevovodov, praznjenje greznic in prevoz odpade vode izvajamo 
ĉišĉenje cevovodov in naprav javne kanalizacije s podizvajalci, kateri imajo specialno opremo. 
Na glavnih kanalizacijskih vodih je bila skladno s predpisi izvedena deratizacija v letu 2010. 
Storitev je izvedel Zavod za zdravstveno varstvo, Ljubljana. 
Za storitev ĉišĉenja in odvoza odpadnih voda iz nepretoĉnih greznic, grezniĉnih gošĉ iz pretoĉnih 
greznic in blato iz malih komunalnih ĉistilnih naprav, usedlin iz peskolovov in lovilcev olj in 
mašĉob, za strojno ĉišĉenje kanalizacije, deponiranje usedlin in mulja iz ĉistilnih naprav, 
preĉrpavanje vod, pregleda kanalizacijskih cevi s TV kamero, imamo sklenjeno pogodbo z 
izvajalcem teh del: Prevozništvo Drago Fleţar s.p., Litijska cesta 357 A, 1261 Ljubljana Dobrunje.  
 
KSP Litija d.o.o. vzdrţuje javno kanalizacijo v mestu Litija, kraju Šmartno pri Litiji in kraju 
Kresnice. Podatki o dolţini obstojeĉe javne kanalizacije: 

 javna kanalizacija Litija: 
mešani sistem: 18.922 m 
fekalni sistem: 4.020 m 
meteorni sistem: 18.579 m 

 javna kanalizacija Kresnice: 
mešani sistem: 2.183 m 
fekalni sistem: 784 m 
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meteorni sistem: 818 m 
 javna kanalizacija Šmartno pri Litiji: 

mešani sistem: cca. 7.000 m 
meteorni sistem: cca. 1.000 m 
 
 

4.2.1 MALA ČISTILNA NAPRAVA GRADEC – LITIJA 

 

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

javnemu podjetju za ĉas poskusnega obratovanja, ki je trajalo devet mesecev v ĉasu poskusnega 

obratovanja ni dosegla naĉrtovanega uĉinka ĉišĉenja, oziroma je bil uĉinek ĉišĉenja le 30 % .V 

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

inštitucije, izvedlo vzorĉenje odpadne komunalne vode na vtoku in iztoku iz MĈN. Analizni 

rezultati odvzetih vzorcev vode so pokazali, da ĉišĉenje ne dosega mejnih vrednosti parametrov 

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

odpadne vode iz malih komunalnih ĉistilnih naprav (Ur.l.RS,št.98/07).  

 

V letu 2010 je podjetje IMP Tehnologija vode d.o.o., na podlagi naroĉila javnega podjetja, izvedlo 

pregled in rekonstrukcijo naknadnih usedalnikov, ki naj bi odpravila vzrok neustreznega ĉišĉenja 

komunalne odpadne vode na MĈN Gradec. Po delni dograditvi smo v  letu 2011 izvedli dve 

meritvi, ki so pokazale, da je uĉinek ĉišĉenja doseţen v skladu z  Uredbi o emisiji snovi pri 

odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih ĉistilnih naprav (Ur.l.RS,št.98/07). 

 

Za nadaljne obratovanje ĉistilne naprave, bi jo bilo potrebno dograditi in sicer z dograditvijo grobih  

ĉistilnih grabelj. Ker je predvideno, da se ob izgradnji CĈN Litija, MĈN Gradec ukine,  ni 

simeslno vlaganje in povzroĉanje dodatnih stroiškov za obratovanje. 

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

odvaja preko MĈN Gradec, (93 prikljuĉkov na Graški cesti, Marokovi poti, Na Griĉku in, Bevkovi 

ulici; pribliţno 300 prebivalcev oziroma 300 PE) javno podjetje ne zaraĉunava storitve ĉišĉenja 

komunalne odpadne vode.  
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4.3 RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI 

 

Storitev ravnanja s komunalnimi odpadki je v letu 2011 na celotnem obmoĉju obĉine Litija in 

celotnem obmoĉju obĉine Šmartno pri Litiji izvajalo Javno podjetje Komunalno stanovanjsko 

podjetje Litija, d.o.o. in sicer skladno z doloĉili Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v 

Obĉini Litija Ur.l.RS,št.2/02) in doloĉili Odloka o naĉinu izvajanja gospodarske javne sluţbe 

zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov na obmoĉju Obĉine Šmartno pri Litiji (Ur.l.RS,št.27/09) ter doloĉil  

Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanju s komunalnimi odpadki v Obĉini Litija (Ur.l.RS,št.6/02 

in135/03), ki velja na obmoĉjih obeh obĉin.  

 

Za odvoz odpadkov iz obmoĉja obeh obĉin 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 obiĉajna smetarska vozila niso dostopni in eno vozilo samonakladalec, s katerim 

opravljamo kontejnerski odvoz odpadkov, odvoz kosovnih odpadkov in odvoz odpadnih nagrobnih 

sveĉ iz pokopališĉ.   

 

Eno smetarsko vozilo dnevno odvaţa mešane komunalne odpadke iz obmoĉja obĉine Šmartno, eno 

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

komunalne odpadke iz obmoĉja obĉine Litija. Vozilo samonakladalec odvaţa 5, 7 in 10 m
3
 

kontejnerje, ki so namešĉeni pri nekaterih veĉstanovanjskih objektih in pokopališĉih ter od 

podjetij, ki posamezne odvoze odpadkov predhodno naroĉajo in sicer iz obmoĉja obeh obĉin. Poleg 

tega prazni tudi 1,8 m
3 

zvonaste zabojnike, ki so namenjeni loĉenemu zbiranju odpadnih nagrobnih 

sveĉ. Od vkljuĉno julija 2011 se enkrat tedensko odvaţajo tudi biološko razgradljivi kuhinski 

odpadki in zeleni vrtni odpad iz mesta Litija in naselja Šmartno pri Litiji, ki jih s smetarskima 

voziloma odpeljemo direktno na Uniĉno. 

 

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

obratovalni ĉas pretovorne postaje namreĉ za pokrivanje potrebuje dva delavca. Na pretovorni 

postaji Širjava, ki sluţi tudi kot zbirni center za komunalne odpadke, se prevzemajo in pretovarjajo 

odpadki iz obmoĉij obeh obĉin. 

 

4.3.1 ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV NA OBMOĈJU OBĈINE LITIJA 

 

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov, iz vseh naselij na obmoĉju obĉine Litija,  javno podjetje 

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

izvajal tedensko za papir in plastiko, medtem ko za steklo enkrat na 14 dni. Odvoz biološko 

razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada iz mesta Litija se je od vkljuĉno 

julija dalje izvajal enkrat tedensko. Izvedena je bila tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov nastalih 

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

podjetje Kemis d.o.o.  Akcija zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov je bila, po posameznih 

krajevnih skupnostih, izvedena po sistemu prevzema na v naprej doloĉenih prevzemnih mestih.  

 

Celoletna zaraĉunana koliĉina odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, je bila 34.990,93 m
3
. 

Povpreĉna meseĉna zaraĉunana koliĉina komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, v 

letu 2011 je bila 2.915,83 m
3
.   
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Koliĉina 0,20 m
3
 odpadkov na mesec, je bil zaraĉunana 14.409 prebivalcem, koliĉina 0,14 m

3
 na 

mesec 129  prebivalcem, tem prebivalcem je koliĉina zmanjšana zaradi oddaljenosti odjemnega 

mesta za komunalne odpadke, ker stanovanjski objekti niso dostopni za smetarska vozila, koliĉina  

0,25 m
3
 pa je bila zaraĉunana 168 poĉitniškim hišam.  

 

V obĉini Litija, s površino 221,4 km
2
, je v 108 naseljih število prebivalcev 15.033 (podatek ARSO 

– register prebivalstva, december 2009 ), iz ĉesar sledi, da je bila vkljuĉenost obĉanov v redni 

odvoz komunalnih odpadkov  95,84%. Vkljuĉenost je dejansko višja, saj se gospodinjstvu lahko 

zaraĉuna najveĉ 1,00 m
3
 odpadkov na mesec oziroma za pet oseb ĉeprav je v nekaterih 

gospodinjstvih veĉ oseb.  Nekaj gospodinjstev pa je zaĉasno izloĉenih 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 loĉenemu zbiranju 

posameznih frakcij komunalnih odpadkov. Javno podjetje tem gospodinjstvom storitve ne 

zaraĉunava, vendar pa ti prebivalci  predstavljajo manj kot 2 % deleţ. 

 

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

obrt, ustanove, pokopališĉa) s katerimi imamo sklenjene pogodbe o ravnanju z nenevarnimi 

odpadki. Letna prevzeta koliĉina teh odpadkov, ki se prevzema soĉasno ob rednem tedenskem 

odvozu komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, je na obmoĉju obĉine Litija  5.646 

m
3
. Veĉjim povzroĉiteljem odvoz nenevarnih odpadkov, ki nastajajo ob izvajanju njihovih 

dejavnosti, izvajamo na podlagi predhodnega naroĉila povzroĉitelja odpadkov in sicer z vozilom 

samonakladalec. Tako prevzete odpadke tehtamo in skupna prevzeta koliĉina teh odpadkov je bila 

256.860 kg, oziroma 1.510 m
3
 (upoštevana specifiĉna teţa odpadkov je 170 kg na m

3
). Skupna 

prevzeta koliĉina odpadkov iz industrije, obrti, ustanov in pokopališĉ, izraţena v m
3
, je bila 6.156 

m
3
, kar predstavlja 14,70 % odpadkov prevzetih v rednem odvozu.   

 

Povzroĉitelji odpadkov so posamezne frakcije komunalnih odpadkov oddajali tudi na pretovorni 

postaji Širjava, ki sluţi tudi kot zbirni center in sicer v ĉasu obratovanja. Koliĉina tako zbranih in 

prevzetih odpadkov je zajeta v skupni stehtani koliĉini odpadkov v volumnu pa znaša 620 m
3
. 

 

Koliĉine zbranih odpadkov po posameznih frakcijah so prikazane v tabeli 1. 
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Koliĉine zbranih odpadkov po posameznih frakcijah so prikazane v tabeli 1. 

 

ID odpadka Opis odpadka Količina(kg) Ravnanje z odpadki 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki 3.882.380 Odlaganje Uniĉno 

20 01 38 Les 46.700 Prevzem Uniĉno 

20 01 38 Les 64.230 Prevzem Tisa 

20 01 36 Zavrţena elektriĉna in elekt. oprema 4.810 Blok, d.o.o. 

20 01 35* Zavrţena elektriĉna in elekt. oprema 7.400 Blok, d.o.o. 

20 01 23* Zavrţena oprema 17.060 Prevzem Papir-Servis 

20 01 01 Papir 107.310 Prevzem Papir-Servis 

15 01 05 Sestavljena embalaţa 13.850 Prevzem Papir-Servis 

15 01 04 Kovinska embalaţa 17.840 Prevzem Papir-Servis 

15 01 01 Papirna in kartonska embalaţa 76.590 Prevzem Papir-Servis 

15 01 02 Plastiĉna embalaţa         87.230 Prevzem Papir-Servis 

15 01 07 Steklena embalaţa 129.450 Prevzem Papir-Servis 

15 01 06 Mešana embalaţa 38.950 PapirServis- Interseroh 

15 01 11* Prazne tlaĉne posode 50 Prevzem Kemis 

20 01 33* Baterije in akumulatorji 266 Prevzem Kemis 

20 01 26* Olja in mašĉobe 493 Prevzem Kemis 

20 01 25 Jedilna olja in mašĉobe 313 Prevzem Kemis 

20 01 32 Zdravila 98 Prevzem Kemis 

20 01 19* Pesticidi 134 Prevzem Kemis 

20 01 14* Kisline 7 Prevzem Kemis 

20 01 27* Premazi 1.610 Prevzem Kemis 

20 01 29* Ĉistila in detergenti 135 Prevzem Kemis 

20 0113* Topila 70 Prevzem Kemis 

20 01 15* Alkalije 18 Prevzem Kemis 

20 01 21* Sijalke 11 Prevzem Kemis 

16.01 03 Izrabljene avtomobilske gume 35.600 Prevzem GET, SLOPAK 

12 01 02 Ploĉevina 17.540 Dino&S, Rematom 

15 01 06 Odpadne nagrobne sveĉe 21.700 Saubermacher 

20 01 10 Oblaćila 422 Bogdan Hafner s.p,. 

20 02 01 Biol.razgr. kuhinjski odpadki 135.500 Uniĉno 

20 02 01 Biol.razgr. kuhinjski odpadki 21.040 KOTO 

    

SKUPAJ  4.728.807  

 

*-nevarni odpadek 
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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 Ponoviĉah na odlagališĉe Uniĉno za javno podjetje opravlja podizvajalec, kateremu so bila dela 

dodeljena na podlagi javnega razpisa. Biološko razgradljive kuhinjske odpadke smo s smetarskimi 

vozili odpeljali neposredno na Uniĉno ali pa na KOTO, kjer so poskrbeli za nadaljnjo predelavo. 

 

Na odlagališče nenevarnih odpadkov Unično je bilo odpeljano in odloţeno 3.882.380  kg 

mešanih komunalnih odpadkov,  kar predstavlja 82,10 % zbranih odpadkov. V primerjavi z 

letom 2010 je bila  koliĉina odloţenih odpadkov manjša za 1.110.680 kg, oziroma za  12,25 % . 

 

Na Uniĉnem je bilo prevzeto 46.700 kg lesa, katerega pa je upravljavec odlagališĉa oddal drugim 

zbiralcem. Na Uniĉnem je bil tudi prevzem biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in sicer je 

bila  prevzeta koliĉina 135.500 kg in oddana v kompostiranje. Podjetje KOTO pa je prevzelo 

21.040 kg biološko razgradljivih odpadkov. 

 

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

embalaţa, plastiĉna embalaţa, sestavljena embalaţa in kovinska embalaţa,  je prevzemalo podjetje 

Papir Servis preko druţbe za ravnanje z odpadno embalaţo SLOPAK in INTERSEROH. Javno 

podjetje tovrstne loĉene frakcije pred prevzemom pretovori v veĉje zabojnike, na kar jih 

prevzemalec brezplaĉno prevzame. Manjši deleţ odpadne embalaţe je prevzela tudi SUROVINA. 

 

Odvoz odpadnih nagrobnih sveĉ izvajamo z vozilom samonakladalec in sicer enkrat na 14 dni iz 

manjših pokopališĉ, medtem ko iz litijskega in šmarskega pokopališĉa izvajamo odvoz tedensko. 

Loĉeno smo zbrali 21.700 kg odpadnih nagrobnih sveĉ, ki jih je prevzela druţba Interseroh. 

 

Zbrano odpadno elektriĉno in elektronsko opremo smo na pretovorni postaji loĉili po posameznih 

frakcijah in nato so jih prevzela podjetja Papir Servis, Blok in Rematom in sicer preko shem za 

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

 

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

Inţeniring preko pooblašĉene druţbe SLOPAK.  

 

Koliĉina 846.427 kg loĉeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov je bila torej oddana drugim 

zbiralcem v predelavo, kar znaša  17,90 %,  oziroma 56,3 kg na prebivalca na leto ( upoštevano 

število prebivalcev: 15.033). Zbrano koliĉino loĉenih frakcij, smo v primerjavi z letom 2010, 

poveĉali za 218.509 kg, oziroma  34,80 %,  v skupni koliĉini odpadkov ta deleţ predstavlja 4,62 % 

veĉji deleţ.  
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4.4 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 

 

Pogrebna sluţba je izvajala v preteklem letu sledeĉa dela in naloge za obĉini Litija in Šmartno pri 

Litiji: 

 prevoze pokojnih, 

 pokope, 

 urejanje dokumentov, 

 nabava in prodaja krst, ţar in ostale pogrebne opreme, 

 vzdrţevanje in urejanje pokopališĉ Litija in Šmartno pri Litiji. 

 

 

Javno podjetje upravlja s pokopališči: 

 LITIJA; pokopališĉe Litija, ki obsega 904 grobov  

 ŠMARTNO PRI LITIJI; pokopališĉe Šmartno pri Litiji, ki obsega 924 grobov.  

 

 

Pogrebna dejavnost: 

 na pokopališĉu v Šmartnem pri Litiji: 37 ţarnih in 14 klasiĉnih pokopov;  

 na pokopališĉu v Litiji pa 34 ţarnih in 4 klasiĉni pokopi. 

 

 

Na ostalih pokopališčih: 

Jablanica:  2 ţarna pokopa + 2 klasiĉna pokopa, 

Liberga 8 ţarnih + 2 klasiĉen pokop, 

Sava:  4 ţarnih, 

Polšnik:  5 ţarnih + 1 klasiĉni, 

Kresnice:  6 ţarnih + 4 klasiĉni, 

Gabrovka:  7 ţarni + 1 klasiĉen, 

Velika Štanga:  5 ţarni + 1 klasiĉni, 

Vaĉe:  4 ţarni + 1 klasiĉni, 

Dole:  5 ţarnih  

Hotiĉ:  7 ţarna + 2 klasiĉni, 

Prelesje 1 ţarni, 

Konjšica 1 ţarni, 

Drugje 3 ţarni. 

 

Skupaj:  58 ţarnih in 14 klasiĉnih pokopov. 

Skupno je javno podjetje v letu 2011 opravilo 123 ţarnih pokopov in 42 klasiĉnih pokopov 

pokojnikov. 

 

V letu 2011 je bilo opravljenih tudi 13 prevozov pokojnikov na INŠTITUT ZA SODNO MEDICINO 

ter 3 prevozi pokojnikov na druga pokopališĉa (Ţale). 

 



 

Stran 57  

 

4.5 VZDRŢEVANJE IN VARSTVO LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI, ULIC IN 

KRAJEVNIH SREDIŠČ, JAVNE RAZSVETLJAVE  

 

4.5.1 CESTE 

 

Po kategorizaciji Obĉinskih cest v Obĉini Litija je v Obĉini 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.  

 

V obĉini Litija vzdrţujemo skupno 468,81 km cest in sicer 

Lokalnih cest je 157,62 km 

Javnih poti je 294,74 km 

LZ je 5,63 km 

LK je 10,82 km 

 

V letu 2011 smo obnovili most preko reke Save v Jevnici. Obnovljeno je bilo vozišĉe in 

nekaj preĉnih elementov. 

 

 
Most Jevnica 

 

Preko celega leta smo izvajali: 

 Gredanje  makadamskih cestišĉ (po potrebi,  porabili smo 5300m3 gramoza), 

  spomladansko strojno ĉišĉenje asfaltnih cestišĉ, 

 obnovili smo talne oznake, 

  namešĉali smo prometno signalizacijo po odloĉbah obĉine Litija, 

 izvedena je bila strojna košnja breţin, 
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( Asfaltiranje vozišča po zamenjavi primarnega in sekundarnega cevovoda Kresnice, KSP 

Litija d.o.o.) 

 

V redno vzdrţevanje spada tudi zimska sluţba, katera se izvaja na vseh kategoriziranih cestah v 

obĉini Litija. Zimsko sluţbo izvajamo na osnovi Izvedbenega programa zimske sluţbe. Zaradi 

velike koliĉine cest,  imamo za izvajanje zimske sluţbe sklenjenih 15 pogodb z podizvajalci po 

celotnem obmoĉju obĉine. 
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V letu 2011 smo porabili 1282 m3 peska in 340 ton soli (v letu 2010: 2983 m3 peska in 1109 ton 

soli).  

Sluţbo smo izvajali z 2 kamionoma, 5 traktorji, 2 kombijema, sneţno frezo in Mazdo pick up z 

montiranim elektro posipalcem ter 15 podizvajalcev z lastno opremo. 

  

Nabavljena je bila naslednja nova oprema za izvajanje zimske sluţbe: nošen samonakladalni 

posipalec LEŠNIK za traktor volumna 1 m3, sneţni plug RIKO tip RPS 34 za tovornjak MB 

Actros 
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4.5.2 PARKI 

 

V obĉini Litija vzdrţujemo preko 40000 m2 parkov (košnja, zasaditev cvetliĉnih gredic, 

obrezovanje ţivih mej in dreves, ĉišĉenje ), vzdrţujemo in ĉistimo otroška igrišĉa, ob sobotah 

postavljamo stojnice za trţnico pri ŠDL.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Zaradi uniĉenja smo obnovili novo ograjo na otroškem igrišĉu na Rozmanovem trgu. 
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Ogradili in uredili smo otroško igrišĉe na Ulici 25 maja. 

 
 

 

 
  

Izvajali smo gradbena dela za prvo elektriĉno   polnilno postajo v Litiji 

 

 

 

4.5.3 JAVNA RAZSVETLJAVA 

 

Med redna vzdrţevalna dela spada vzdrţevanje priţigališĉ, kabelska napeljava, svetilke  in 

vzdrţevanje dveh semaforjev. 

V okviru rednega vzdrţevanja izvajamo tudi vsakoletno novoletno krasitev mesta in krajevnih 

središĉ. Za praznike izobesimo zastave. Po krajevnih skupnosti smo izvajali zamenjavo kostanjevih 

drogov, kjer je bilo to nujno potrebno. Pri prenovi avtobusnega postajališĉa v Zgornjem Hotiĉu je 

bila v okviru projekta izvedena tudi prenova javne razsvetljave. 
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4.6 NABAVNA FUNKCIJA IN JAVNA NAROČILA 

 

Zakon o javnem naroĉanju doloĉa veĉ vrst postopkov, ki jih naroĉniki lahko uporabimo pri 

naroĉanju blaga , storitev in gradenj in sicer glede na vrednost javnega naroĉila oziroma ali gre za 

javna naroĉila, ko je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. 

 

Javna naroĉila male vrednosti izvajamo v skladu z internim Pravilnikom o oddaji javnih naroĉil 

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 naroĉil se izvaja na dva naĉina in sicer: 

 

 Po enostavnem postopku (vrednost brez DDV niţja od 20.000 EUR za blago in storitve ter 

niţja od 40.000 EUR za gradnje) , kjer so se naroĉila oddala na podlagi naroĉilnice. Evidenca 

naroĉilnic se vodi preko informacijskega sistema.  

 Po postopku oddaje naroĉil male vrednosti (vrednost brez DDV enaka ali višja od 20.000 

EUR in niţja od 40.000 EUR za blago in storitve ter enaka ali višja od 40.000 EUR in 

niţja od 80.000 EUR za gradnje), kjer se naroĉila oddajajo na podlagi prejetih ponudb in 

izbora najugodnejše po odloĉitvi naroĉnika.  

 V oktobru leta 2011 smo izvedli eno naroĉilo te vrste pod oznako NMV3493/2011 za 

tovorno vozilo do 3,5 ton s tristranim kiperjem, vrednost naroĉila je bila 27.950,00 EUR. 

 

V avgustu leta 2011 pa smo v skladu z Zakonom o javnem naroĉanju (Ur.l.RS, št. 128/06, 16/2008 

in 34/2008) izvedli po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi na Portalu javnih naroĉil 

naslednje javno naroĉilo: 

 

1. JN 9286/2011 s popravkom JN 9544/2011, dobava tipiziranih posod za loĉeno zbiranje 

odpadkov volumna 240 in 120 litrov z rumenim pokrovom (pogodba št. 5585-2/2011-9), 

vrednost javnega naroĉila je bila 80.800,00 EUR. 
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5 IZVAJANJE TRŢNIH DEJAVNOSTI 
 

Javno podjetje poleg gospodarskih javnih sluţb skupne in individualne komunalne rabe izvaja  tudi 

doloĉene dopolnilne oziroma trţne dejavnosti, ki so v neposredni povezavi z osnovnimi 

dejavnostmi oziroma predstavljajo njihovo spremljajoĉo dejavnost. V okviru teh dejavnosti javno 

podjetje izvaja  gradbene in druge storitve za obĉane in pravne osebe, kot so izgradnja vodovodov, 

kanalizacije, obnova obstojeĉe gospodarske javne infrastrukture ter  upravljanje kotlovnic za 

ogrevanja v stanovanjskih soseskah, upravljanje s stanovanjskim in poslovnim fondom v lasti 

Obĉine Litija in Obĉine Šmartno pri Litiji, upravljanje veĉstanovanjskih objektov in poslovno 

stanovanjskih objektov, ki vkljuĉuje 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.  

 

 

5.1 STANOVANJSKA DEJAVNOST 

 

Obĉina Litija razpolaga na dan 31.12.2011 s 105 najemnimi stanovanji ter z 12 poslovnimi prostori 

v lasti obĉine Litija s katerim upravlja KSP Litija d.o.o. 

 

Število in vrsta najemnih stanovanj je razvidno iz spodnje tabele: 

 

Vrsta najemnega stanovanja Št. enot oddano neoddano* 

NEPROFITNA STANOVANJA 100 95 5 

SLUŢBENA STANOVANJA 2 1 1 

BIVALNE ENOTE 3 2 1 

SKUPAJ STANOVANJSKIH ENOT 105 98 7 

 

* Štiri neoddana  neprofitna stanovanja so locirana v veĉstanovanjski stavbi CZB 5-7, stanovanja 

oz. celotno stavbo bi bilo potrebno pred oddajo obnoviti; eno stanovanje se preureja-preureditev 

veĉjega stanovanja v dve manjši enoti; eno stanovanje je predvideno za prodajo. 

 

Po javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem je bilo v letu 2011, od 43 upraviĉencev 

do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem, šestim upraviĉencem dodeljeno neprofitno stanovanje. 

 

V letu 2011 je prišlo do sprememb najemniških razmerij v poslovni stavbi na Ponoviški cesti 12. 

Najemnici poslovnega prostora frizerskega salona je v juniju 2011 poteklo najemno razmerje, za 

frizerski salon je bila sklenjena neposredna najemna pogodba z novo najemnico, ki nadaljuje z 

dejavnostjo. S sklenjenim sporazumom o prenehanju najemnega razmerja je bilo z 31.10.2011 

prekinjeno najemno razmerje s Centrom za socialno delo Litija. Obĉina Litija je objektu na naslovu 

Ponoviška cesta 12 dodelila status veĉnamenskega objekta za mladino in kulturne dejavnosti, zato 

so se prostori oddali v najem društvom in organizacijam, ki delujejo na tem podroĉju (Javni sklad 

za kulturne dejavnosti OI Litija, Društvo GEOSS, Rafitng klub Vidra,  Planinsko društvo, 

Ĉebelarsko društvo, Javni zavod Mladinski center Litija in v njenem okviru Mladinski svet Obĉine 

Litija, Društvo prijateljev mladine, KUD ART CLUB LITIJA ter Društvo zavedanje) – v 

brezplaĉno uporabo skladno s podroĉno zakonodajo. 
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6 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI IN KRATKA ANALIZA 

POSLOVANJA DRUŢBE 
 

Pomembnih poslovnih dogodkov, po koncu poslovnega leta, ki bi pomembno  vplivali na 

poslovanje podjetja v letu 2011, ni bilo. Še vedno je ĉutiti vpliv gospodarske krize, ki se odraţa kot 

zmanjšanje povpraševanja po trţnih storitvah podjetja. 

 

Javno podjetje se še vedno navaja na novo ureditev glede najema gospodarske javne infrastrukture 

za izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih sluţb. Pojavile so se tudi teţave glede razumevanja 

virov financiranja za investicijsko vzdrţevanje gospodarske javne infrastrukture. Lastnika 

gospodarske javne infrastrukture se morata zavedati, da je najemnina gospodarske javne 

infrastrukture vir financiranja za investicijska vzdrţevanja sredstev, od katerih je zaraĉunana. Le na 

ta naĉin, je moţno obdrţati enak standard zagotavljanja storitev gospodarskih javnih sluţb. Pri tem 

je osnovno pravilo »uporabnik plaĉa«, kar pomeni, da je potrebno uvesti polne lastne cene 

izvajanja storitev kot prodajne cene. 

 

 

V nadaljevanju je na podlagi kljuĉev za razporeditev prihodkov in stroškov, ki so opisani v 

poglavju 7.2., prikazan konĉni poslovni izid za leto 2011 po dejavnostih gospodarskih javnih sluţb 

po obĉinah. V tabeli so za primerjavo prikazani tudi poslovni izidi za leto 2010.  

 

Prikaz rezultatov po dejavnostih in občinah za leto 2011 in leto 2010: 
             v EUR brez centov 

DEJAVNOST    Občina Litija I  Občina Šmartno I        SKUPAJ I

2011 2010 11/10 2011 2010 11/10 2011 2010 11/10

I. Gospodarske javne službe -211.752 -219.790 96 -64.815 -75.332 86 -276.567 -295.122 94

    * proizvodnja in distribucija vode -79.983 -46.213 173 0 -13.713 0 -79.983 -59.926 133

    * odvajanje odplak -50.559 -48.267 105 -11.034 -8.421 131 -61.593 -56.688 109

    * čiščenje odpadne vode -22.185 -16.244 137 0 0 -22.185 -16.244 137

    * ravnanje z odpadki -62.118 -104.021 60 -54.571 -57.270 95 -116.689 -161.291 72

    * pogrebna in pokopališka dejavnost 2.204 -8.266 -27 790 4.072 19 2.994 -4.194 -71

    * vzdrževanje skupne kom. rabe 889 3.221 28 0 0 889 3.221 28

SKUPAJ -211.752 -219.790 -64.815 -75.332 -276.567 -295.122

 

 

Tabela prikazuje poslovne izide po posameznih dejavnostih gospodarskih javnih sluţb po obĉinah 

za leto 2011 in za leto 2010. Negativni poslovni izid pri dejavnosti gospodarske javne sluţbe 

ravnanja z odpadki se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 zmanjšal predvsem zaradi 

zmanjšane koliĉine odloţenih mešanih komunalnih odpadkov. Koliĉina mešanih komunalnih 

odpadkov se je zmanjšala zaradi uvedbe loĉenega zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih 

odpadkov v mesecu juliju 2011, saj se je veĉina povzroĉiteljev tovrstnih odpadkov odloĉila za 

kompostiranje na domaĉem vrtu.  

 

Obĉina Litija je v letu 2011 zniţala najemnino sredstev gospodarske javne infrastrukture za 

127.920 EUR, v letu 2010 pa je bila najemnina odpisana (sklep Obĉinskega sveta Obĉine Litija) v 

višini 176.645 EUR, zato so poslovni izidi dejavnosti gospodarskih javnih sluţb proizvodnja in 

distribucija vode ter odvajanje in ĉišĉenje odpadnih vod na obmoĉju obĉine Litija v letu 2011 

nekoliko slabši kot v letu 2010.  

Obĉini Šmartno je javno podjetje za pokrivanje stroškov najemnine gospodarske javne 

infrastrukture v letu 2011 obraĉunalo subvencijo v višini 23.766 EUR brez DDV (v višini 50 % 
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nepokrite najemnine GJI, vendar najveĉ do pokritosti negativnega poslovnega izida po posameznih 

dejavnostih GJS).  

 

Negativni poslovni izid gospodarskih javnih sluţb je posledica prenizkih cen storitev gospodarskih 

javnih sluţb (ki se ţe nekaj let niso spremenile) in zaraĉunane najemnine za sredstva gospodarske 

javne infrastrukture, saj le ta ni zajeta v ceni storitve gospodarskih javnih sluţb. 

V kolikor se cene komunalnih storitev ne bodo povišale in uskladile s Pravilnikom o oblikovanju 

cen storitev obveznih obĉinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja, javno podjetje ne bo 

sposobno plaĉevati svojih obveznosti tako do obĉine (najemnina) kot do ostalih dobaviteljev. 

 

Negativni poslovni izid, ki je nastal pri opravljanju dejavnosti gospodarskih javnih sluţb, je javno 

podjetje delno pokrilo s pozitivnim poslovnim izidom trţnih dejavnosti.  

 

Iz analize raĉunovodskih izkazov za leto 2011 je razvidno, da je javno podjetje poslovno leto 

zakljuĉilo z negativnim poslovnim izidom na ravni podjetja v višini 10.994 EUR. V skladu s 64. 

ĉlenom Zakona o gospodarskih druţbah (ZGD-1-UPB3, Uradni list RS, št. 65/09) je podjetje ĉisto 

izgubo pokrivalo iz drugih rezerv iz dobiĉka.  
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7 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

7.1 BILANCA STANJA 
v EUR brez centov 

    Leto 2011 Leto 2010 I 11/10 

  SREDSTVA 2.850.695 3.156.034 90 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.265.319 1.286.855 98 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 15.658 16.345 96 

1. Dolgoročne premoţenjske pravice 15.559 16.276 96 

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 99 69 143 

II. Opredmetena osnovna sredstva 1.249.661 1.270.510 98 

1. Zemljišča in zgradbe 634.893 650.337 98 

a) Zemljišča   106.266 106.266 100 

b) Zgradbe 528.627 544.071 97 

3. Druge naprave in oprema 614.768 618.382 99 

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 0 1.791 0 

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0 1.791 0 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 1.569.458 1.833.905 86 

II. Zaloge 174.552 121.621 144 

1. Material 126.105 121.621 104 

3. Trgovsko blago 48.447     

III. Kratkoročne finančne naložbe 320.000 250.000 128 

2. Kratkoročna posojila 320.000 250.000 128 

b) Kratkoročna posojila drugim 320.000 250.000 128 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 1.059.317 1.389.049 76 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1.010.423 1.268.241 80 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 48.894 120.808 40 

V. Denarna sredstva 15.589 73.235 21 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 15.918 35.274 45 

  Zabilančna sredstva 172.382 199.917 86 

     
  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2.850.695 3.156.034 90,33 

A. KAPITAL  1.226.706 1.237.700 99 

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 154.990 164.495 94 

1. Zakonske rezerve 14.021 14.021 100 

5. Druge rezerve iz dobička 140.969 150.474 94 

V. Preneseni čisti poslovni izid 0 0   

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 1.489   

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 141.356 148.761 95 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 141.356 148.761 95 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 56.401 58.935 96 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 56.401 58.935 96 

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 56.401 58.935 96 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 1.103.727 1.322.254 83 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 5.119 4.673 110 

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 5.119 4.673 110 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 1.098.608 1.317.581 83 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 687.573 907.897 76 

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 411.035 409.684 100 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 322.505 388.384 83 

  Zabilančne obveznosti 172.382 199.917 86 
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7.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA  

 
v EUR brez centov 

    leto 2011 leto 2010 I 11/10 

1. Čisti prihodki od prodaje 3.766.301 4.244.336 89 

  - čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih sluţb 2.405.965 2.776.779 87 

  - čisti prihodki od drugih dejavnosti 1.360.336 1.467.557 93 

2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 30.395 0 

3. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. poslovnimi prihodki 46.994 73.464 64 

  - drţavne podpore (subvencije) 26.602 56.870 47 

  - drugi poslovni prihodki 20.392 16.594 123 

4. Stroški blaga, materiala in storitev 2.296.409 2.811.673 82 

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala 522.323 568.960 92 

b) Stroški storitev 1.774.086 2.242.713 79 

  - stroški najemnin za infrastrukturo 301.502 266.443 113 

  - drugi stroški storitev 1.472.584 1.976.270 75 

5. Stroški dela 1.305.326 1.312.823 99 

a) Stroški plač 983.045 983.962 100 

b) Stroški socialnih zavarovanj 171.115 170.473 100 

c) Drugi stroški dela 151.166 158.388 95 

6. Odpisi vrednosti 239.423 224.322 107 

a) Amortizacija 191.940 185.649 103 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 0 0   

  opredmetenih osnovnih sredstev       

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 47.483 38.673 123 

7. Drugi poslovni odhodki 4.460 58.626 8 

8. Finančni prihodki iz danih posojil 4.585 2.303 199 

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 4.585 2.303 199 

9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 21.362 35.580 60 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 21.362 35.580 60 

10. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2.467 2.477 100 

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 2.467 2.477 100 

11. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 10 6 167 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 10 6 167 

12. Drugi prihodki 18.743 48.069 39 

13. Drugi odhodki 20.884 22.653 92 

14. Davek iz dobička         

15. Odloženi davki       

16. 
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+2+3-4-5-6-7+8-9-10-11+12-

13+15) -10.994 1.567 -702 
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Pregled ĉistih prihodkov od prodaje po posameznih vrstah: 
            v EUR brez centov 

Naziv Leto 2011 Leto 2010 I 11/10

Čisti prihodki iz dejavnosti GJS 2.405.965 2.776.779 87

- čisti prihodki iz omrežnin

- drugi čisti prihodki iz GJS 2.405.965 2.776.779 87

Čisti prihodki iz tržnih dejavnosti 1.360.336 1.467.557 93

- čisti prihodki od prodaje proizvodov in blaga 20.009 13.437 149

- čisti prihodki iz najemnin 5.770 5.780

- drugi čisti prihodki iz tržnih dejavnosti 1.334.557 1.448.340 92

SKUPAJ 3.766.301 4.244.336 89  
 

 

Pregled drugih poslovnih prihodkov – s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki: 
            v EUR brez centov 

Naziv Leto 2011 Leto 2010 I 11/10

Subvencije dejavnosi GJS - Občina Šmartno pri Litiji 23.766 22.949 104

Subvencija - sofinan. odlaganja odpadkov Občina Šmartno 1.541 28.250

Drugi poslovni prihodki - vračilo trošarine 1.295 5.671 23

Prevrednotovalni poslovni prihodki (oprema) 3.438

Popravki vrednosti terjatev 14.620 16.594 88

Prihodki od odprave rezervacij - odpravnina ob upokojitvi 2.334

SKUPAJ 46.994 73.464 64  
 

 

Storitve gospodarske javne sluţbe so se v letu 2011 zaraĉunavale po prenizkih cenah, zato je javno 

podjetje skladno s Pogodbo o najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih sluţb v 

obĉini Šmartno pri Litija obraĉunalo subvencijo v višini 50 % denarno nepokrite najemnine.  

 

Prihodki iz naslova subvencij v višini 1.541 EUR predstavljajo nakazilo Obĉine Šmartno pri Litiji 

za sofinanciranje stroškov odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališĉu Ostri Vrh št. 28/2004. 
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ODHODKI  
 
 

 
 

 

 

 

 

Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah v letu 2011 

 
    v EUR brez centov 

NAZIV SKUPINE 2011 2010 I 11/10

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo) 3.306.854 3.842.073 86

- proizvajalni stroški prodanih proizvodov oz. storitev iz naslova opravljanja 

   gospodarskih javnih služb 2.190.568 2.542.687 86

- proizvajalni stroški prodanih proizvodov oz. storitev iz naslova opravljanja

   drugih dejavnosti 1.116.286 1.299.386 86

Stroški prodajanja (z amortizacijo) 56.213 59.051 95

- stroški prodajanja iz naslova opravljanja gospodarskih javnih služb 38.433 39.883 96

- stroški prodajanja iz naslova opravljanja drugih dejavnosti 17.780 19.168 93

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo) 505.912 531.456 95

- stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja gospodarskih javnih služb 345.892 358.945 96

- stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja drugih dejavnosti 160.020 172.511 93

SKUPAJ 3.868.979 4.432.580 87  
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7.3 POMEMBNEJŠI KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA STANJA 

DRUŢBE 

 

Pomembnejši kazalniki poslovanja in finanĉnega stanja druţbe, ki jih izraĉunavamo so:  
 

1. stopnja lastniškosti  kapital 

 financiranja  obveznosti do virov sredstev 
    

2. stopnja dolgoroĉnosti  vsota kapitala in dolg. dolgov (skupaj z dolg. rezerv.) 

 financiranja  obveznosti do virov sredstev 
    

3. stopnja osnovnosti  osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 

 investiranja  sredstva 
    

 

4. 

 

stopnja dolgoroĉnosti 

 vsota osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti), dolg. Finanĉnih 

naloţb in dolgoroĉnih poslovnih terjatev 

 investiranja  sredstva 
    

5. koeficient kapitalske  kapital 

 pokritosti osn. Sredstev  osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 
    

6. koeficient neposredne  likvidna sredstva 

 pokritosti kratk. obveznosti 

(hitri koeficient) 

 kratkoroĉne obveznosti 

    

7. koeficient pospešene  vsota likvidnih sredstev in kratkoroĉnih terjatev 

 pokritosti kratk. obveznosti 

(pospešeni koeficient) 

 kratkoroĉne obveznosti 

    

8. koeficient kratkoroĉne  kratkoroĉna sredstva 

 pokritosti kratk. obveznosti 

(kratkoroĉni koeficient) 

 kratkoroĉne obveznosti 

    

9. koeficient gospodarnosti  poslovni prihodki 

 poslovanja  poslovni odhodki 
    

10. koeficient ĉiste  ĉisti dobiĉek v poslovnem letu 

 dobiĉkonosnosti kapitala  povpreĉni kapital (brez ĉistega poslovnega izida prouĉevanega leta) 
    

11. koeficient dividendnosti  vsota dividend (udeleţb v dobiĉku) za poslovno leto 

 osnovnega kapitala  povpreĉni osnovni kapital 

 

Rezultati zgoraj navedenih kazalnikov so: 

  bilanca stanja 2011 bilanca stanja 2010 

1. stopnja lastniškosti financiranja 0,430 0,392 

2. stopnja dolgoročnosti financiranja 0,499 0,458 

3. stopnja osnovnosti investiranja 0,444 0,407 

4. stopnja dolgoročnosti investiranja 0,444 0,408 

5. koeficient kapitalske pokritosti osn. sredstev  0,969 0,962 

6. koeficient neposredne pokritosti kratk. obv. 0,304 0,048 

7. koeficient pospešene pokritosti kratk. obv. 1,317 0,953 

8. koeficient kratkoročne pokritosti kratk. obv. 1,422 1,195 

9. koeficient gospodarnosti poslovanja 0,991 0,980 

10. koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala 0,000 0,001 

11. koeficient dividendnosti osnovnega kapitala 0,000 0,000 
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7.4 IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH  

 

 

Izkaz poslovnih izidov za dejavnosti gospodarskih javnih služb za Občino Litija za leto 2011 

 
 

 v EUR brez centov 

  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA     Čistilna   Pogrebna Indiv.kom. Skupna  GOSPOD. 

  PO DEJAVNOSTIH Vodovod Kanaliz. naprava Odpadki dejavn. raba kom.raba JAVNE  

    Litija Litija Litija Litija Litija SKUPAJ Litija SLUŽBE 

1. Čisti prihodki od prodaje 431.595 17.684 123 700.216 167.854 1.317.472 707.791 2.025.263 

2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve           0   0 

3. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. poslovnimi prihodki 4.583 767 20 5.683 3.006 14.059 425 14.484 

  - subvencije       770   770   770 

  - drugi poslovni prihodki 4.583 767 20 4.913 3.006 13.289 425 13.714 

4. Stroški materiala 63.911 2.388 4.903 56.524 21.938 149.664 77.363 227.027 

5. Stroški storitev 298.676 53.118 13.578 330.385 86.536 782.293 408.266 1.190.559 

  - stroški najemnin za infrastrukturo 137.767 36.665 11.512 13.369 19.756 219.069 8.486 227.555 

  - stroški drugih storitev 160.909 16.453 2.066 317.016 66.780 563.224 399.780 963.004 

6. Stroški dela 132.226 12.307 3.546 327.242 49.664 524.985 196.445 721.430 

7. Odpisi vrednosti 26.320 1.491 405 56.065 11.044 95.325 27.190 122.515 

  - amortizacija 21.612 870 299 46.763 10.220 79.764 24.981 104.745 

  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS           0   0 

  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 4.708 621 106 9.302 824 15.561 2.209 17.770 

8. Drugi poslovni odhodki 508 92 31 818 166 1.615 889 2.504 

9. Finančni prihodki 3.348 603 207 4.632 1.063 9.853 4.325 14.178 

10. Finančni odhodki 1     2 1 4 2 6 

11. Drugi prihodki 4.676 248 85 1.906 438 7.353 1.780 9.133 

12. Drugi odhodki 2.543 465 157 3.519 808 7.492 3.277 10.769 

13. Davek iz dobička           0 0 0 

14. Čisti dobiček / čista izguba (1+2+3-4-5-6-7-8+9-10+11-12-13) -79.983 -50.559 -22.185 -62.118 2.204 -212.641 889 -211.752 
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Izkaz poslovnega izida  tržnih dejavnosti javnega podjetja za leto 2011 

 

 
v EUR brez centov 

  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA TRŽNE  

    DEJAVNOSTI 

1. Čisti prihodki od prodaje 1.624.782 

2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve   

3. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. poslovnimi prihodki 3.655 

  - subvencije 270 

  - drugi poslovni prihodki 3.385 

4. Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški materiala 249.480 

5. Stroški storitev 629.870 

  - stroški najemnin za infrastrukturo 3.965 

  - stroški drugih storitev 625.905 

6. Stroški dela 406.989 

7. Odpisi vrednosti 80.600 

  - amortizacija 61.359 

  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS   

  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 19.241 

8. Drugi poslovni odhodki 1.375 

9. Finančni prihodki 8.206 

10. Finančni odhodki 2.470 

11. Drugi prihodki 7.120 

12. Drugi odhodki 7.406 

13. Davek iz dobička 0 

14. Čisti dobiček / čista izguba (1+2+3-4-5-6-7-8+9-10+11-12-13) 265.573 

 

 

7.5 PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE SPLOŠNIH PRIHODKOV IN SPLOŠNIH 

STROŠKOV TER ODHODKOV NA POSAMEZNE GJS 

 

Sistem razporejanja stroškov in prihodkov ter ugotavljanja poslovnih izidov po posameznih 

dejavnostih in po posameznih obĉinah temelji na internem aktu »Sodila za razporeditev prihodkov, 

odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih in obĉinah«, ki ga 

je dne 05.05.2010 na 14. seji potrdil Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem 

podjetju Komunalno stanovanjskem podjetju Litija, d.o.o.. 

 
Vsi neposredni in posredni stroški ter prihodki javnega podjetja se knjiţijo po stroškovnih mestih. 

Stroškovna mesta so doloĉena z nazivom in številkami. Šifrant stroškovnih mest je šestmesten. Prva 

tri mesta v šifrantu doloĉajo in razĉlenjujejo dejavnost, ĉetrto mesto doloĉa obĉino, peto mesto 

doloĉa lokacijo, šesto mesto v šifrantu pa je prosto. Del stroškovnih mest pripada neposredno 

posameznim dejavnostim po obĉinah, del stroškovnih mest pa je splošnih (reţijskih) in s svojimi 

prihodki in odhodki posredno bremenijo posamezne dejavnosti po obĉinah z uporabo kljuĉev 

(sodil). 
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Temeljna stroškovna mesta so naslednja: 

 

 GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE 

a) Individualna komunalna raba: 

 oskrba s pitno vodo, 

 odvajanje in ĉišĉenje komunalne odpadne in padavinske vode,  

 ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje, prevoz in odlaganje komunalnih odpadkov) 

in  

 pogrebna in pokopališka dejavnost 

b) Skupna komunalna raba 

 vzdrţevanje lokalnih cest, javnih poti in ulic, vkljuĉno z zimsko sluţbo, vzdrţevanje 

zelenih površin in vzdrţevanje javne razsvetljave 

  

 TRŢNA DEJAVNOST 

a) V okviru trţne dejavnosti se izvajajo gradbene in druge storitve, izvajanje ogrevanja v 

stanovanjskih soseskah, izvajanje upravljanja stanovanj, garaţ, poslovnih prostorov, 

veĉstanovanjskih in poslovnih stavb, ravnanje z odpadki iz industrije in druge dejavnosti 

skladno z odlokom in registracijo javnega podjetja. 

 

V javnem podjetju so vzpostavljena naslednja splošna stroškovna mesta:  

 splošna stroškovna mesta dejavnosti; 

 reţija – uprava, nabava in prodaja (na to stroškovno mesto se knjiţijo tudi drugi stroški, ki 

jih ni mogoĉe razporediti na druga stroškovna mesta in zadevajo vse dejavnosti javnega 

podjetja). 

 
Stroški, ki jih na podlagi razpoloţljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obraĉuna storitev 
po delovnih nalogih ni mogoĉe ob knjiţenju razporediti na temeljne dejavnosti, imajo znaĉaj 
splošnih stroškov in se najprej knjiţijo na splošno stroškovno mesto »reţija«. Stroški in prihodki, 
zbrani na stroškovnem mestu reţija se delijo na posamezne dejavnosti in obĉine glede na deleţ 
(proizvajalnih) stroškov gospodarskih javnih sluţb in trţnih dejavnosti v celotnih (proizvajalnih) 
stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja javno podjetje. Vkljuĉujejo stroške materiala, storitev, dela, 
amortizacije oziroma sorazmernega dela amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki niso javna 
infrastruktura, vendar se uporabljajo za izvajanje posamezne dejavnosti in so v lasti javnega 
podjetja, stroške vzdrţevanja in druge stroške, ki nastajajo v okviru opravljanja posamezne 
dejavnosti.  
Proizvajalni stroški so stroški, ki nastajajo v okviru opravljanja dejavnosti in jih je mogoĉe 
neposredno ali posredno povezati z ustvarjanjem poslovnih uĉinkov. Pomemben proizvajalni 
strošek je tudi najemnina gospodarske javne infrastrukture. Obĉina Litija je z javnim podjetjem v 
letu 2011 sklenila Dodatek št. 1 k Pogodbi o najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih 
javnih sluţb v obĉini Litija, s katerim je zmanjšala najemnino za leto 2011 za 127.920 EUR brez 
DDV. Zato je Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic na 19. seji sprejel sklep, da se 
pri delitvi splošnih stroškov (stroškovno mesto reţija) v proizvajalnih stroških upošteva strošek 
najemnine gospodarske javne infrastrukture v celotnem znesku. 
Na splošnem stroškovnem mestu dejavnosti se zbirajo tiste vrste stroškov in prihodkov, ki jih ni 
mogoĉe ţe v prvi fazi knjiţiti na posamezna stroškovna mesta, ugotoviti pa je bilo mogoĉe, da 
obravnavani stroški ali prihodki nastajajo v zvezi z neko dejavnostjo in so bili zato knjiţeni na 
splošno stroškovno mesto take dejavnosti. S tega stroškovnega mesta se skupni stroški in prihodki 
dejavnosti razporejajo na stroškovna mesta posameznih dejavnosti po posameznih obĉinah. Na 
splošnih stroškovnih mestih dejavnosti se zbirajo razliĉne vrste stroškov (stroški materiala, stroški 
storitev, stroški dela, stroški porabe goriva, stroški vzdrţevanja, stroški zavarovanja strojev in 
vozil, stroški amortizacije, stroške skupnih objektov in naprav), ki se nato z razliĉnimi sodili 
razporejajo na temeljne dejavnosti in obĉine. 
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Pregled sodil za razporejanje stroškov in prihodkov splošnih stroškovnih mest dejavnosti: 

 

1. Za splošno stroškovno mesto dejavnosti oskrbe s pitno vodo – vodovodni sistem Litija-

Šmartno (GIV310) se kot kljuĉ delitve stroškov in prihodkov uporablja koliĉinska prodaja 

vode po posamezni obĉini. Kljuĉ se izrazi v odstotkih. 

 

2. Za splošno stroškovno mesto zbiranje in odvoz odpadkov do pretovorne postaje – GIO300 

se kot kljuĉ delitve stroškov in prihodkov uporablja koliĉina zaraĉunanih odpadkov za GJS 

po posamezni obĉini in trţno dejavnost. Kljuĉ se izrazi v odstotkih. Na splošno stroškovno 

mesto zbiranje in odvoz odpadkov do pretovorne postaje se knjiţijo stroški in prihodki, ki 

bremenijo celotno dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki in jih ni mogoĉe ob nastanku 

knjiţiti na GJS po obĉinah in trţno dejavnost (zbiranje, odvoz in deponiranje nenevarnih 

odpadkov). 

 

3. Za splošno stroškovno mesto pretovorna postaja – GIO110 se kot kljuĉ delitve stroškov 

(razen stroška najema sredstev v upravljanju, ki so v lasti Obĉine Litija) in prihodkov 

(razen prihodka od uporabe pretovorne postaje, ki se zaraĉuna Obĉini Šmartno pri Litiji) 

uporablja koliĉina zaraĉunanih odpadkov za GJS po posamezni obĉini in trţno dejavnost. 

Kljuĉ se izrazi v odstotkih. Na splošno stroškovno mesto pretovorna postaja se knjiţijo 

stroški in prihodki, ki nastajajo v zvezi s pretovorno postajo (del dejavnosti zbiranja, 

odvoza in deponiranja odpadkov). Pretovorna postaja se uporablja za prevzem in 

pretovarjanje odpadkov kot GJS in trţna dejavnost. 

 

Strošek najema opreme za pretovarjanje frakcij, ki je v lasti Obĉine Litija in prihodek 

uporabe te opreme, ki je kot uporabnina zaraĉunana Obĉini Šmartno pri Litiji se deli glede 

na zaraĉunano koliĉino odpadkov na obmoĉju obĉine Litija loĉeno po GJS Litija in trţna 

dejavnost Litija. 

 

4. Stroški prevoza odpadkov iz pretovorne postaje do deponije in deponiranje odpadkov se 

delijo po obĉinah, v okviru obĉine pa še na GJS in trţno dejavnost. Kljuĉ delitve za stroške 

prevoza iz pretovorne postaje do deponije in deponiranje, ki nastajajo za obĉino Litija je 

zaraĉunana koliĉina odpadkov na dejavnosti GJS na obmoĉju obĉine Litija in in tisti del 

zaraĉunanih odpadkov trţne dejavnosti, ki se odlaga na deponiji Uniĉno (deponija obĉine 

Litija) ali drugi deponiji Obĉine Litija. Kljuĉ delitve za stroške prevoza iz pretovorne 

postaje do deponije in deponiranje, ki nastajajo za obĉino Šmartno pri Litiji je zaraĉunana 

koliĉina odpadkov na dejavnosti GJS na obmoĉju obĉine Šmartno pri Litiji in tisti del 

zaraĉunanih odpadkov trţne dejavnosti, ki so odlaga na deponiji Ostri Vrh ali drugi 

deponiji Obĉine Šmartno pri Litiji. 

 

5. Kljuĉ za delitev stroškov in prihodkov pogrebne in pokopališke dejavnosti je število 

prebivalcev posamezne obĉine, tako na Obĉino Litija odpade 73,60% in Obĉino Šmartno 

pri Litiji 26,40%. 

 

 

Litija, 15.03.2012  


