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1 PREDSTAVITEV PODJETJA  
 

Lastniki podjetja 

 

KSP Litija d.o.o. je gospodarska družba v lasti občin Litija in Šmartno pri Litiji. Osnovni kapital 

javnega podjetja znaša 510.687,00 EUR, pri čemer lastnici razpolagata z naslednjimi deleži 

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

kar znaša 134.821,37 EUR.  

 

Lastniška struktura KSP Litija, d.o.o.  

(strukturni krog) 

 

 
 

     

O upravljanju podjetja odločata ustanoviteljici preko skupnega organa za izvrševanje 

ustanoviteljskih pravic, ki predstavlja skupščino podjetja in ga tvorita oba župana (15. člen Odloka 

o ustanovitvi 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 služb, ki so  

odgovorni svojemu neposrednemu vodji, kar pomeni linijski sistem vodenja. 
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ORGANIGRAM    KSP LITIJA d.o.o. 
 



 

Stran 4 od 60 

 

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 odloča v okviru svojih 

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

 

Organiziranost podjetja  

 

Dejavnosti  izvaja podjetje v okviru naslednjih  poslovnih enot: 

 

1. Finančno računovodski sektor  

    - računovodstvo 

    - finance  

 

2. Sektor za razvoj, informatiko in upravljanje  

    - služba za ogrevanje 

    - služba za upravljanje  

    - služba za inženiring  

    - služba za informatiko  

 

3. Sektor splošne kadrovske in pravne službe 

 

4. Tehnični sektor  

 

a) enota gospodarske javne službe  

    - skupna komunalna raba 

    - vodovod – kanalizacija  

    - ravnanje z odpadki  

    - pogrebna služba  

 

b) enota splošne tehnične službe  

    - avto-strojni park 

    - nabava – skladišče  

    - gradbena dejavnost 

 

 
. 
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2 ANALIZA POSLOVANJA DRUŽBE V LETU 2014 
 

V javnem podjetju smo v letu 2014 izvajali naslednje gospodarske javne službe: oskrba z vodo, 

odvajanje komunalnih odplak, ravnanje s komunalnimi odpadki, pogrebna in pokopališka 

dejavnost, vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in krajevnih središč, javnih zelenih površin in 

javne razsvetljave. Poleg izvajanja javnih služb opravljamo še različne storitve fizičnim in pravnim 

osebam, ki spadajo med t.i. spremljajoče, dopolnilne oziroma tržne dejavnosti. Kot tržne dejavnosti 

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

soseskah, upravljali s stanovanjskim in poslovnim fondom ter izvajali storitve kontejnerskega 

odvoza odpadkov po naročilu. Stroški in prihodki v zvezi s takimi storitvami se spremljajo posebej 

in se ne obravnavajo kot opravljanje gospodarskih javnih služb. 

 

V nadaljevanju je na podlagi ključev za razporeditev prihodkov in stroškov, prikazan končni 

poslovni izid za leto 2014 po dejavnostih gospodarskih javnih služb. V tabeli je za primerjavo 

prikazan tudi poslovni izid po dejavnostih skupaj za obe občini za leto 2013. 

 

Prikaz rezultatov po dejavnostih in občinah za leto 2014 in leto 2013: 
             v EUR brez centov 

DEJAVNOST        SKUPAJ I

Občina Litija Občina Šmartno 2014 2013 14/13

I. Gospodarske javne službe -36.086 -489 -11.708 -48.283 -194.343 25

    * oskrba s pitno vodo -19.462 0 1.569 -17.893 -87.633 20

    * odvajanje kom. odpadne vode -18.255 -535 -5.778 -24.568 -69.858 35

    * čiščenje odpadne vode 0 0 0 0 -802 0

    * ravnanje z odpadki 1.631 46 6.521 8.198 14.672 56

    * pogrebna in pokopališka dejavnost -6.847 -6.847 -51.069 13

    * vzdrževanje skupne kom. rabe -7.173 -7.173 347

SKUPAJ -36.086 -489 -11.708 -48.283 -194.343 25

Omrežnina 2014 Izvajanje 

storitev 2014

 

Tabela prikazuje poslovne izide po posameznih dejavnostih gospodarskih javnih služb. Ločeno po 

občinah je prikazan poslovni izid leta 2014 za tisti del dejavnosti, ki se financira iz cene 

omrežnine. Javno podjetje je s 1.5.2014, na podlagi potrjenih Elaboratov s strani Skupnega organa 

za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju, uveljavilo cene obveznih gospodarskih 

javnih služb skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012). Glavno načelo navedene 

uredbe je »povzročitelj plača«, kar pomeni zaračunavanje polne stroškovne cene uporabnikom 

storitve. Cene omrežnine oziroma javne infrastrukture so oblikovane za vsako občino posebej, 

medtem ko so cene izvajanja storitve GJS enotne za obe občini.  

 

Poslovni izidi pri dejavnostih obveznih gospodarskih javnih služb so se v letu 2014 v primerjavi z 

letom 2013 izboljšali prav zaradi uveljavitve novih cen s 1.5.2014. Pri gospodarski javni službi 

oskrbe s pitno vodo in odvajanje komunalne odpadne vode sta poslovna izida še vedno negativna, 

zaradi obdobja do uveljavitve cene.  

 

Negativni poslovni izid pogrebne in pokopališke dejavnosti se je v primerjavi z letom 2013 

zmanjšal, vendar je še vedno negativen zaradi visoke najemnine poslovilnega objekta Litija, ki jo 

mesečno zaračunava lastnik infrastrukture Občina Litija.  

 

Občini Šmartno pri Litiji je javno podjetje za razliko med ceno omrežnine in stroškov gospodarske 

javne infrastrukture (najemnina in zavarovanje GJI) oskrbe s pitno vodo in odvajanje komunalne 

odpadne vode za obdobje do 30.4.2014 obračunalo subvencijo v višini 10.466 EUR brez DDV. 
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Občini Litija javno podjetje za obdobje do 30.4.2014 ni zaračunalo subvencij med ceno omrežnine 

in stroškov gospodarske javne infrastrukture (najemnina in zavarovanje GJI) oskrbe s pitno vodo in 

odvajanje komunalne odpadne vode, ker le ta ni bila predvidena v proračunu Občine Litija. Občina 

Litija v proračunu ni planirala subvencij, ker je hotela do uporabnika uveljaviti polne stroškovne 

cene omrežnine. Polne stroškovne cene omrežnine so bile uveljavljene s 1.5.2014.  

Negativni poslovni izidi so torej rezultat obdobja od 1.1.2014 do 30.4.2014, ko še niso bile 

uveljavljene polne stroškovne cene dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb na območju 

občine Litija in na območju Občine Šmartno pri Litiji.   

 

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

podjetje v celoti pokrilo s pozitivnim poslovnim izidom tržnih dejavnosti.  

 

Iz analize računovodskih izkazov za leto 2014 je razvidno, da je javno podjetje uspešno zaključilo 

poslovno leto in doseglo dobiček na ravni podjetja v višini 9.732 EUR. V skladu s 64. členom 

Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3, Uradni list RS, št. 65/09) je podjetje oblikovalo 5 

% zakonskih rezerv iz dobička.   

 

Struktura prihodkov in stroškov v letih 2014 in 2013 je prikazana v poglavju 5.2. 
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3 POSLOVNO POROČILO  

3.1 POROČILO IZ KADROVSKE EVIDENCE ZA LETO  2014 

 

Ob koncu leta 2014 je bilo v podjetju zaposlenih skupaj 56 delavcev za nedoločen čas in 2 za 

določen čas. 

 

V preteklem letu se je upokojil 1 delavec s 40 leti efektivne  delovne dobe. Za določen čas  sta bila 

zaposlena dva  delavca. Na enoti ravnanja s komunalnimi odpadki je razporejenih 20 delavcev, 20 

delavcev je delalo na izvajanju ostalih dejavnosti (gradbišča, vodovod, pokopališča, vzdrževanje 

druge občinske gospodarske javne infrastrukture), 3 delavci so bili zaposleni na nalogah 

upravljanja, ogrevanja in vodenja skladišča, ostali delavci so razporejeni na skupnih službah - 

režija, kjer je evidentirana tudi čistilka prostorov. Delavci se glede na velikost podjetja,  

fleksibilnost dela ter potrebe delovnega procesa, dnevno prerazporejajo. Zaradi prevzemanja  

številnih vodovodov v upravljanje je bil z dnem 1.5.2014 zaposlen 1 delavec, po izobrazbi strojni 

tehnik na delovnem mestu: vzdrževalec javnih vodovodov.  

 

V letu 2014 je   bilo  v podjetju zaposlenih  6 delavcev, ki jim je z odločbo ZPIZ-a priznana III.  

kategorija invalidnosti. 

 

Vsem delavcem je omogočena prostovoljna udeležba na rednih krvodajalskih akcijah (167. čl 

ZDR).  

 

V celoletnem obdobju sta bili zabeleženi dve nezgodi pri delu.  

 

 

3.1.1 VARSTVO PRI DELU, OPREMLJENOST DELOVNIH MEST, 

IZOBRAŽEVANJE IN DODATNO USPOSABLJANJE 

 

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

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

Hrastnika, ki analizira tudi vse morebitne nezgode  pri delu in  opravlja periodične  preglede 

strojne opreme  in delovnih površin   v podjetju.   Delavci so  zavarovani za primer nezgode  in 

poškodbe pri delu in izven dela. Redno se opravljajo zdravniški pregledi.  Pred sklenitvijo 

delovnega razmerja je vsak delavec napoten na predhodni zdravniški pregled ter na izobraževanje 

in preizkus znanja iz varstva in zdravja pri delu ter požarnega varstva.   Delavci so oskrbljeni z 

ustreznimi zaščitnimi sredstvi in oblekami ter obutvijo, kot je predpisano na podlagi ocene tvegana 

delovnih mest v podjetju, ki jo je izdalo podjetje, pooblaščeno za varstvo pri delu ob sodelovanju 

pooblaščenega  zdravnika -  specialista medicine dela  in   se  redno revidira in  usklajuje z 

veljavno zakonodajo, zadnja uskladitev velja od 7. 5. 2014 dalje.  Vodstvo si prizadeva za visoko 

stopnjo organizacijske kulture in menedžerski pristop vodenja s poudarkom na skupinskem  delu. 

Na različne načine se skrbi za promocijo zdravja in osebno zadovoljstvo vsakega posameznika, kar 

je predpogoj za dobro delovanje skupine kot celote.  V letu 2014 smo uspešno izvedli redno letno 

kontrolo na sistemu kakovosti ISO 9001 in ISO 14001 ravnanja z okoljem. 

 

Izobrazbena struktura zaposlenih je ustrezna oziroma celo  presega zahtevano izobrazbo in znanja, 

določena z veljavnim aktom o sistemizaciji delovnih mest v podjetju.   Delavci so se v preteklih 

obdobjih veliko izobraževali in si s tem pridobivali formalna in praktična znanja za izpolnjevanje 

obveznosti po veljavnih pogodbah o zaposlitvi.  

 

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

sprememb na finančno – računovodskem področju in priprave predpisanih  poročil o delu in 
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poslovanju.  Prav tako se opravljajo vsa druga izobraževanja in redna usposabljanja za ohranjanje 

licenc ali pridobitev zakonsko predpisanih obveznih znanj v okviru zahtev posameznih delovnih 

mest.   Omogočena je tudi nabava osnovne strokovne literature. Vsi  delavci so imeli možnost  in 

dolžnost pridobiti dodatna verificirana specialna znanja v okviru obveznih sprememb po obstoječi 

zakonodaji, ki se zahteva za zasedena delovna mesta. Trend  vodstva je, da pridobivajo delavci 

specialna znanja s področja varstva okolja in urejanja prostora, predvsem po principu  

vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja.  

 

Podjetje  je v preteklem letu petim  (5)  dijakom in študentom omogočilo opravljanje obvezne 

delovne prakse, pri čemer je  praktično izobraževanje študenta, ki se izobražuje na področju 

komunalnega inženirstva, sofinanciral Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranje. Prav tako je 

podjetje med letnimi počitnicami sprejelo kar nekaj študentov in jim omogočilo spoznavanje 

podjetja, dela in lastnega zaslužka. Naša želja je, da bi tudi v bodoče lahko omogočili študentska 

dela čim večjemu številu prosilcev. 

 

3.2 IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

 

3.2.1 OSKRBA Z VODO  

 

Nadzor nad zagotavljanjem skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode zagotavlja upravljavec 

v okviru notranjega nadzora. Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah HACCP načrta, ki 

omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo 

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

stalnega nadzora na tistih mestih (Kritičnih Kontrolnih Točkah – KKT in kontrolnih točkah - KT) v 

oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. V okviru notranjega nadzora in spremljanja 

stanja v oskrbi s pitno vodo ima upravljavec z Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana 

sklenjeno Pogodbo o izvajanju notranjega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in 

varnostjo oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki so v upravljanju KSP Litija, d.o.o. (Pogodba št. 120-

113-602-7/13). 

Poleg notranjega nadzora pa  ministrstvo pristojno za zdravje zagotavlja spremljanje pitne vode – 

monitoring, s  katerim se preverja, ali pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika o pitni vodi, zlasti 

zahteve za mejne vrednosti parametrov, določene v Prilogi I, Pravilnika o pitni vodi. Nosilec 

monitoringa v letu 2014 je bil Inštitut za varovanje zdravja RS, izvajalec pa Zavod za zdravstveno 

varstvo Maribor.  

 

Rezultate mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj za posamezne vodovodne 

sisteme,  prikazujemo po  poglavjih za posamezni sistem oskrbe s pitno vodo. Število 

pregledov in število odvzetih vzorcev pitne vode, v posameznem oskrbovalnem sistemu, je 

prilagojeno povprečni dnevni porabi pitne vode. 
 

Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode s Pravilnikom o pitni vodi, smo ocenili na podlagi 

opravljenih terenskih meritev, mikrobioloških preskušanj in fizikalno kemijskih preskušanj 

odvzetih vzorcev pitne vode v posameznem oskrbovalnem sistemu. V splošnem velja, da je oskrba 

s pitno vodo v večjih oskrbovalnih sistemih varnejša, kot v manjših oskrbovalnih sistemih. Še 

posebej lahko izpostavimo sisteme, ki so v upravljanju javnega podjetja, krajši čas in so bili v času 

prenosa v upravljanje v slabem sanitarno tehničnem stanju. Poleg tega so bile na objektih opažene 

tudi higienske  nepravilnosti.  

Osnovni pogoj za varno oskrbo s pitno vodo so objekti, ki so sanitarno tehnično ustrezni. Priprava 

vode pred distribucijo se lahko uvede, ko se izčrpa vse ostale možnosti  in v kolikor ne 

razpolagamo z zajetjem, ki omogoča zajem pitne vode, ki je skladna z določili Pravilnika o pitni 



 

Stran 9 od 60 

 

vodi.  Pri izbiri vode, za oskrbo s pitno vodo, ima namreč prednost voda, za katero priprava ni 

potrebna. 

 

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., ima v upravljanju devetnajst (19) 

sistemov oskrbe s pitno vodo. 

 

Skupni vodovod Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji: 

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

pri Litiji, Črni potok-del, Mala Kostrevnica-del),  

Občina Litija: 

2. Vodovodi Kresnice (Kresnice, Kresniški Vrh), 

3. Vodovod Golišče (Golišče, Veliki Vrh), 

4. Vodovod Konjšica (Konjšica, Ravne), 

5. Vodovod Mala Goba, (Mala Goba , Velika Goba in Preženjske njive), 

6. Vodovod Vače (Vače, Klenik, Potok pri Vačah), 

7. Vodovod Čateška Gora-Gabrska Gora (Čateška gora, Gabrska gora, Okrog, Kržišče), 

8. Vodovod Slivna-Mala Sela (Slivna, Mala Sela), 

9. Vodovod Ribče-Jesenje (Zapodje, Jesenje, Vernek, Ribče), 

10. Vodovod Gabrovka (Gabrovka, Javorje pri Gabrovki, Hohovica, Moravče pri Gabrovki, 

Klanec pri Gabrovki, Moravška Gora – del, Tlaka, Brezje pri Kumpolju – del), 

11. Vodovod Vodice pri Gabrovki (Vodice pri Gabrovki, Moravška Gora – del), 

Občina Šmartno pri Litiji: 

12. Vodovod Vintarjevec-Dom Tisje (Vintarjevec-del, Črni potok-del), 

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

Dolnji Vrh in Gornji Vrh, Kamni Vrh-del), 

14. Vodovod Grilovec (Podroje, Črni potok-del), 

15. Vodovod Kostrevnica-Obla Gorica (Velika Kostrevnica, Mala Kostrevnica-del, Jelša, Liberga, 

Preska nad Kostrevnico, Ježni Vrh, Obla Gorica, Dvor-del, Mišji Dol, Mihelca-del, Stara gora 

pri Velikem Gabru), 

16. Vodovod Gradiške Laze-Spodnja Jablanica (Gradiške Laze, Spodnja Jablanica), 

17. Vodovod Račica-Velika Štanga (Račica, Velika Štanga), 

18. Vodovod Leskovica-Vrata (Leskovica pri Šmartnem, Vrata, Dvor-del, Bogenšperk), 

19. Vodovod Ravni Osredek (Ravni Osredek-del). 

 

Dne 1.2.2014, smo prevzeli v upravljanje v občini Litija javni vodovodni sistem Gabrovka in javni 

vodovodni sistem Vodice pri Gabrovki. 

 

V Tabeli I. je evidenca vodomerov po dimenzijah  po posameznih vodovodnih sistemih. Skupaj 

imamo v upravljanju 3455 vodomerov. 
ŠIFRA VODOVODNIH SISTEMOV SKUPAJ

ZAP.ŠT. VS NAZIV ŠIF. OBČINE DN 15 DN 20 DN 25 DN 30 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

1. 1372 LITIJA-ŠMARTNO 60, 194 259 1200 166 38 18 37 4 27 2 1751

2. 1373 KRESNICE 60 15 240 17 2 0 0 0 1 1 276

3. 1374 PRIMSKOVO 194 19 114 0 0 0 0 0 0 0 133

4. 1375 GOLIŠČE 60 15 112 1 0 0 0 0 0 0 128

5. 1634 VAČE 60 10 147 4 0 1 0 0 0 0 162

6. 1635 KONJŠČICA 60 1 55 2 0 0 0 0 0 0 58

7. 1636 VINTARJEVEC - DOM TISJE 194 1 17 2 0 0 0 1 0 0 21

8. 1637 MALA GOBA 60 1 20 2 0 0 0 0 0 0 23

9. 1643 VODOVOD KOSTREVNICA 194 5 242 13 0 0 0 0 0 0 260

10. 1645 GRILOVEC 194 3 39 0 0 0 0 0 0 0 42

11. 1646 RAČICA - VELIKA ŠTANGA 194 4 41 3 0 0 0 0 0 0 48

12. 1647 GRADIŠKE LAZE-SPODNJA JABLANICA 194 4 59 0 0 0 0 0 0 0 63

13. 1654 ČATEŠKA GORA-GABRSKA GORA 60 2 59 2 0 0 0 0 0 0 63

14. 1674 RIBČE-JESENJE 60 0 90 1 0 0 0 0 0 0 91

15. 17 RAVNI OSREDEK 194 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

16. 1732 MALA SELA - SLIVNA 60 1 57 0 0 0 0 0 0 0 58

17. 1735 LESKOVICA - VRATA 194 5 39 0 0 0 0 0 0 0 44

18. 1811 GABROVKA 60 25 138 3 1 1 2 0 2 0 172

19. 1812 VODICE PRI GABROVKI 60 7 53 1 0 0 0 0 0 0 61

SKUPAJ 377 2723 217 41 20 39 5 30 3 3455

ŠTEVILO VODOMEROV PO DIMENZIJI VODOMERA
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(Graf.: Podatki o številu vodomerov v uporabi  po dimenzijah [%]) 
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V letu 2014 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 2014 smo zamenjali 1055 vodomerov z letnico overitve 2009 in nižja. 

KSP Litija d.o.o. ima v upravljanju in vzdrževanju naslednje dolžine sekundarnih, primarnih, 

magistralnih in terciarnih cevovodov po posameznih vodovodnih sistemih. 

 

V letu 2014 smo nadgradili sistem regulacije in krmiljenja vodovodnih sistemov v nadzornem 

centru (vodovod Kostrevnica, Konjšica, Litija-Šmartno, Slivna-Mala Sela, Gabrska Gora – 

povezava vodomerov, nivojev vode, regulacije ventilov, vgradnja solarnih celic). Sistem omogoča 

vpogled v posamezni vodovodni sistem, merjenje nivoja vode v vodohranih, regulacijo črpališč, 

pregled porabe vode, alarmiranje ob napakah sistema, alarmiranje ob preseženi dnevni porabi vode, 

regulacija delovanja črpalk ob izpadu komunikacije, alarmiranje ob izpadu dotoka vode v 

vodohranu Sitarjevec, regulacija nivojev vode v vodohranu, itd. 

 

V letu 2014 smo izdali: 70 soglasij za priključitve na javno infrastrukturo, 16 soglasij k projektnim 

rešitvam, 9 projektnih pogojev, 6 mnenj, 5 smernic. Strošek izdaje dokumentov se obračuna 

mesečno Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji, glede na to za katero območje je bil izdan 

dokument.  
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VZDRŽEVANJE VODOVODNIH SISTEMOV 

 

REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH SISTEMOV OSKRBE S PITNO VODO IN 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH SISTEMOV OSKRBE S PITNO VODO 

 

V preteklem letu smo v okviru rednega vzdrževanja odpravili 33 napak na sekundarnih cevovodih, 

9 napak na transportnem cevovodu (magistralni cevovod), 2 napake na primarnem vodu, skupaj 44 

napak. Napake na vodovodnih sistemih tudi spremljamo in evidentiramo v geo-informacijskem 

sistemu. 

 

V okviru investicijskega vzdrževanja smo izvajali zamenjave oz. obnove sekundarnih dotrajanih 

cevovodov in razširitve vodovodnih sistemov v skladu s programom del.  

 

Občina Litija: 

 Cesta Dušana Kvedra (PE fi 90, L=9 m), 

 Prvomajska ulica (PE fi 90, L=66 m), 

  
 

 Kidričeva cesta (PE fi 125, L=36 m), 

 Praprošče (PE fi 160, L=962 m, PE fi 110, L=2 m, PE fi 90, L=18 m), 
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 Pokopališka pot (PE fi 160, L=258 m), 

  
 

 Ulica Mire Pregljeve (PE fi 160, L=584 m, PE fi 110, L=98 m), 

  
 

 Zagorica (PE fi 110, L=888 m, PE fi 90, L=44 m), 
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 Vače-Ržišče (PE fi 90, L=182 m), 

 Kresnice (PE fi 90, L=203 m), 

  
 

 Jesenje-Ribče (PE fi 90, L=336 m), 

 Gabrovka (PE fi 63, L=200 m) 

 Vodice Pri Gabrovki (PE fi 40, L=193 m). 

 

 

 

Skupaj smo v letu 2014 vgradili 4079 metrov cevovodov. 

 

V letu 2014 smo izvajali redno vzdrževanje in čiščenje objektov javne infrastrukture, namenjene 

izvajanju javne službe, na podlagi 24. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/2012), 

kar obsega 37 vodohranov ter 26 zajetij, vrtin in črpališč. 
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Sekundarni cevovodi iz azbestno-cementnega materiala 

 

Poročilo o sekundarnih cevovodih katere je nujno potrebno zamenjati in so iz azbestno-cementnega 

materiala. Skupna dolžina cevovodov je 6.552,89 m. V letu 2014 smo opustili oziroma nadomestili 

cevovode iz azbestno-cementnega materiala za 830,62 m. V spodnji tabeli je razvidna dolžina 

vodovodnih cevi iz azbestno-cementnega materiala po vodovodnih sistemih in po ulicah. 

 

 (Tabela.: Dolžina azbestno-cementnih cevi po vodovodnih sistemih in ulicah) 

 
AZBESTNE CEVI NA VODOVODIH V UPRAVLJANJU KSP LITIJA D.O.O.

(PODATKI SO IZ GIS-A)

DATUM: 13.2.2015

VODOVOD LITIJA-ŠMARTNO

ZAP.ŠT. ULICA KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]

2. JEREBOVA ULICA LITIJA 68,34

3. FRTICA LITIJA 155,21

4. PARMOVA ULICA-ŽEL. POSTAJA LITIJA 41,35

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

6. GRAŠKA CESTA LITIJA 151,00

7. NA GRIČKU LITIJA 97,78

8. KIDIČEVA CESTA LITIJA 104,76

9. MAROKOVA POT LITIJA 199,14

10. GRUMOVA ULICA LITIJA 213,44

11. KIDRIČEVA - PRISOJNA LITIJA 113,33

12. PRISOJNA ULICA LITIJA 407,70

13. LOŠKA ULICA LITIJA 165,71

1774,52

ZAP.ŠT. ULICA KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]

1. USTJE ŠMARTNO 206,77

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

5. PUNGRT ŠMARTNO 332,25

1056,15

VODOVOD KRESNICE

ZAP.ŠT. ULICA KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]

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

2. SEK. CEVOVOD PRI STARI OŠ KRESNICE PROTI JEV. KRESNICE 240

3. OSTALI VODI PO KRESNICAH SEKUNDARNI CEVOVODI KRESNICE 1602,18

2143,46

VODOVOD GABROVKA

ZAP.ŠT. ULICA KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]

1. GABROVKA GABROVKA 1578,76

1578,76

KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]

LITIJA 1774,52 m

ŠMARTNO 1056,15 m

KRESNICE 2143,46 m

GABROVKA 1578,76 m

SKUPAJ 6552,89 m
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Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja 

 

Dopolnjujemo evidenco hidrantnega omrežja in pripravljamo karte hidrantnih omrežij po 

vodovodnih sistemih. V evidenco se zapisujejo redni pregledi hidrantov in njihovo delovanje ter 

izvedene meritve. Hidranti so vneseni tudi v geoinformacijski sistem. V evidenci je označen vsak 

hidrant posebej z evidenčno številko in lokacijo z X, Y koordinato. 

 

Pregledi hidrantov se izvajajo v skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni 

list RS, št. 22/95, 102/2009). V letu 2014 smo izvedli redna vzdrževalna dela (menjava hidranta, 

servis hidranta) na 24 hidrantih.  

KSP LITIJA d.o.o. ima Pooblastilo  RS Ministrstva za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje 

za preizkušanje hidrantnih omrežij št. 8450-43/2010-2, 16.3.2010, u.p.: MO-URSZR25-S in v letu 

2013 št. 8450-101/2013-2 – DGZR, 22.8.2013, u.p.: MO-URSZR25-S, P1. 

 

Vzdrževanje hišnih vodovodnih priključkov 

 

V preteklem letu 2014, smo izvajali vzdrževalna dela obnove hišnih dotrajanih vodovodnih 

priključkov (priklopi na sekundarnih vodih, zamenjava cevovoda, vgradnja zunanjega 

vodomernega jaška). 

 

V letu 2014 (od 1.1.2014 do 31.12.2014) smo odpravili 101 napak na hišnih vodovodnih 

priključkih, in odpravili 10 napak na odjemnih mestih pri vodomeru. 
 

Območje izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo 

 

KSP Litija d.o.o. izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo za območje občine Litija. V upravljanju 

imamo naslednje javne vodovodne sisteme: Litija – Šmartno (vodovod oskrbuje naselja v dveh 

občinah), Vače, Ribče-Jesenje, Mala sela – Slivna, Kresnice (Kresniški Vrh), Golišče, Konjšica, 

Mala Goba, Gabrska Gora – Čateška Gora, Gabrovka, Vodice pri Gabrovki. 

 

Območje izvajanja javne službe obsega 37 naselij v občini Litija s 10157 prebivalci. Število 

prebivalcev je število prebivalcev s prijavljenim stalnim in začasnim bivališčem. Vsi prebivalci v 

naselju niso oskrbovani s pitno vodo iz javnega vodovoda v upravljanju KSP Litija d.o.o. (Podatki 

so pridobljeni iz: Viri: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - 

Centralni register prebivalstva in Register tujcev 2002). 
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Prodana voda 

 

(Graf.: Primerjalni podatki o prodani vodi vodovodnega sistema Litija-Šmartno od leta 2009 do 

2014) 

 

 
 

 

(Graf.: Delež prodane vode vodovodnega sistema Litija-Šmartno na posamezno občino za leto 

2014) 
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3.2.1.1 JAVNI  SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO LITIJA - ŠMARTNO 

 

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

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

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

ob Ljubljanski cesti v Litiji. Slednji vodni vir je pod stalnim nadzorom, čeprav služi kot 

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

vodovodnega sistema Litija - Šmartno oskrbuje  8.540 uporabnikov v naseljih Litija, Šmartno, 

Breg, Tenetiše in Zgornji Log. V letu 2014 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju 

znašala 437.659 m
3
, torej  v povprečju 1.199 m

3
 dnevno.  

 

Dezinfekcija pitne vode se opravlja s plinskim klorom. Vsebnost prostega preostalega klora, na 

iztoku vode iz vodohrana, stalno merimo z avtomatskim merilcem klora, kar omogoča večji nadzor 

in odpravo morebitnih odstopanj v najkrajšem možnem času. Poleg avtomatskega merjenja 

vsebnosti prostega klora pa redne meritve izvajamo tudi s prenosnim colorimetrom  in rezultati 

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

Drugi postopki priprave pitne vode v tem sistemu  niso potrebni.  

 

 Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

V letu 2014 je bilo v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Litija - Šmartno 

opravljenih 10 pregledov pri čemer je bilo skupaj odvzetih 40 vzorcev pitne vode.  

 

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: VS Litija – Šmartno – notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 21.1.2014 4 0 0 0 1(K.B.) 2 1(K.B.) 

2 12.2.2014 4(Clo.per.) 0 0 0 0 0 4(K.B.) 

3 4.3.2014 4 0 0 1 0 2 1(K.B.) 

4 26.3.2014 4 0 3(K.B.) 0 0 1 0 

5 23.5.2014 4 0 0 0 0 4 0 

6 17.6.2014 4 0 0 0 0 4 0 

7 29.7.2014 4 0 0 0 0 4 0 

8 20.8.2014 4(Clo.per.) 0 0 0 0 4 0 

9 14.10.2014 4 0 0 0 0 4 0 

10 9.12.2014 4 0 0 1 0 3 0 

SKUPAJ 40 0 3 2 1 28 6 

Legenda:K.B. – Koliformne bakterije, Clo. per. – Clostridium perfringens - vključno s sporami                
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Graf 1 :  Prikaz odnosa mikrobiološko skladnih in neskladnih vzorcev pitne vode     

 glede na podatke iz Tabele 1      

 
V okviru državnega monitoringa je bilo opravljenih šest pregledov pri čemer je bilo iz omrežja (na 

izlivkah uporabnikov) odvzetih 9 vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja.   

 

V Tabeli 2 in Grafu 2 je podan prikaz, v okviru državnega monitoringa, odvzetih vzorcev pitne 

vode za mikrobiološka preskušanja glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z 

zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

 

Tabela 2 : VS Litija – Šmartno - monitoring 

DATUM 

PREGLEDA 

VRSTA 

PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

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

11.3.2014 Red.Clo.per.  2 0 0 0 0 2 0 

19.5.2014 Red.Clo.per. Ent. 1 0 0 0 0 1 0 

3.6.2014 Red.Clo.per. 2 0 0 0 0 2 0 

28.8.2014 Red.Clo.per.  2 0 0 0 0 2 0 

17.11.2014 Red.Clo.per.. 2 0 0 0 0 2 0 

SKUPAJ 9 0 0 0 0 9 0 

Legenda: Clo. per. – Clostridium perfringens (vključno s sporami), Ent. – Enterokoki 

 

Graf 2 :  Prikaz odnosa mikrobiološko skladnih in neskladnih vzorcev pitne vode     

 glede na podatke iz Tabele 2         
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Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2014 odvzeli 3 vzorce pitne vode.  

 

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

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

vodi.  

 

Tabela 3: VS Litija – Šmartno – notranji nadzor 

DATUM 

PREGLEDA 

VRSTA 

PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skl. Neskladni Skl. Neskladni Skl. Neskladni 

4.3.2014 Red.kem. THM 1 0 0 0 0 1 0 

20.8.2014 Red.kem. THM 1 0 0 0 0 1 0 

14.10.2014 Kemija - občasna 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 3 0 0 0 0 3 0 

Legenda: THM – trihalometani (možni stranski produkti kloriranja) 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  državnega monitoringa 

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

preskušanja. 

  

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: VS Litija – Šmartno - monitoring 

DATUM 

PREGLEDA 

VRSTA 

PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

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

11.3.2014 Redna kemija 2 0 0 0 0 2 0 

19.5.2014 

Kem. občasna 

THM 1 0 0 0 0 1 0 

3.6.2014 Redna kemija 2 0 0 0 0 2 0 

28.8.2014 Redna kemija 2 0 0 0 0 2 0 

17.11.2014 Redna kemija 2 0 0 0 0 2 0 

SKUPAJ 9 0 0 0 0 9 0 

Legenda: THM – trihalometani (možni stranski produkti kloriranja) 

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2014 na omrežju - izlivkah uporabnikov na sistemu 

Litija - Šmartno 6 neskladnih vzorcev pitne vode, 1 vzorec je bil neskladen tudi v vodohranu 

Sitarjevec. Neskladnost je bila zaradi prisotnosti koliformnih bakterij v majhnem številu in sicer 

manj kot 4 CFU/100 ml. Ugotovljene neskladnosti, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij v 

nizkem številu, ne predstavljajo resnejšega tveganja za zdravje uporabnikov. Vzrok neskladij so 

bili posegi v sekundarno vodovodno omrežje. Za odpravo neskladij je upravljavec povečal 

doziranje klora in sicer na mejo med 0,30 in 0,50 mg/l prostega preostalega klora.  
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Neskladnosti so bile ugotovljene tudi na vzorcih vode odvzetih na zajetju Gozd-Reka.  Zaradi 

neskladnih rezultatov mikrobioloških preskušanj pitne vode na zajetjih Gozd-Reka je treba vodo v 

zbirnem vodohranu Sitarjevec dezinficirati.  

 

V okviru državnega monitoringa v letu 2014 so rezultati opravljenih mikrobioloških in fizikalno 

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

vodi. Vsi vzorci so bili odvzeti na omrežju oziroma na izlivkah pri uporabnikih.  

 

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

Litija – Šmartno, v letu 2014, glede na navedene ugotovitve in v danem obsegu opravljenih 

mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj, zdravstveno ustrezna, oskrba z vodo  pa 

varna. V okviru notranjega nadzora ugotovljene neskladnosti, zaradi prisotnosti koliformnih 

bakterij, niso predstavljale tveganja za zdravje uporabnikov. 

 
3.2.1.2 JAVNI  SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO KRESNICE -KRESNIŠKI VRH 

 
Vodovodni sistem Kresnice – Kresniški Vrh se napaja iz dveh drenažnih vodnih virov  in sicer 

zajetja Kamen in Kladen.  S pitno vodo se iz vodovodnega sistema Kresnice – Kresniški Vrh 

oskrbuje 960 uporabnikov v naseljih Kresnice in Kresniški Vrh. V letu 2014 je distribucija pitne 

vode na oskrbovalnem območju znašala 36.272 m
3
, torej v povprečju 99 m

3
 dnevno. Dezinfekcija 

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

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

V letu 2014 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Kresnice – Kresniški Vrh 

opravljena dva pregleda pri čemer je bilo skupaj odvzetih 8 vzorcev pitne vode.  

 

V Tabeli 5 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 5: VS Kresnice – Kresniški Vrh - notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORC 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1. 20.08.2014 3(Clo.per.) 0 1(Esch.K.B.) 1 0 1 0 

2. 22.10.2014 3(Clo.per.Ent.) 0 0 0 1(Št.kol.) 0 2(Št.kol.) 

3. 11.12.2014 2 0 0 0 0 2 0 

SKUPAJ 8 0 1 1 1 3 2 

Legenda: Clo. per. – Clostridium perfringens - vključno s sporami; občasna preiskava, Ent. – Enterokoki, K.B.   

                koliformne bakterije, Št.kol. – število kolonij 

 

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

vode iz omrežja. Mesto vzorčenja je bilo v P.Š. Kresnice.  

 

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

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

Pravilnika o pitni vodi. 
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Tabela 6: VS Kresnice – Kresniški Vrh – monitoring 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORC 

zajetje vodohran Omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1. 11.03.2014 1 0 0 0 0 1 0 

2. 14.05.2014 1 0 0 0 0 1 0 

3. 16.06.2014 1 0 0 0 0 1 0 

4. 11.09.2014 1 0 0 0 0 1 0 

5. 24.11.2014 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 5 0 0 0 0 5 0 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru 

državnega monitoringa 

Za fizikalno kemijska preskušanja sta bila v letu 2014, v okviru notranjega nadzora, odvzeta  

dva vzorca pitne vode.  

 

V Tabeli 7 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 7: VS Kresnice – Kresniški Vrh - notranji nadzor 

DATUM 

PREGLEDA 
VRSTA PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - 

ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

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

22.10.2014 Redna kem., THM 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 1 0 0 0 0 1 0 

Legenda: THM: trihalometani (možni stranski produkti kloriranja) 

 

V okviru državnega monitoringa je bilo odvzetih 5 vzorcev pitne vode za redna kemijska 

preskušanja in nitrate. Rezultati so izkazovali skladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da so bili  3 odvzeti vzorci pitne vode, po 

pripravi, neskladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, zaradi povečanega števila kolonij pri 22°C 

in 36°C. Vzorci vode odvzeti v okviru kontrolnega pregleda, 11.12.2014, pa izkazujejo skladnost. 

Vzorec vode odvzet pred pripravo – zajetje Kamen, pa ni bil skladen zaradi prisotnosti Escherichia 

coli (1CFU/100 ml) in posledično se mora voda razkuževati z natrijevim hipokloritom. 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2014 ocenjujemo, da 

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

varna, kljub neskladnim vzorcem vode, zaradi povečanega števila kolonij, ki ne predstavljajo 

tveganja za zdravje uporabnikov. Vzrok neskladja je bilo močno deževje v noči pred odvzemom 

vzorcev vode za nadaljnja preskušanja. 
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3.2.1.3 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO GOLIŠČE 

 

Vodovodni sistem Golišče se napaja iz vrtine Golišče (Go-1/01). S pitno vodo se iz vodovodnega 

sistema Golišče oskrbuje 375 uporabnikov v naseljih Golišče in Veliki Vrh. V letu 2014 je 

distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 7.443 m
3
, torej v povprečju 20 m

3
 

dnevno. Voda se pripravlja in sicer se s pomočjo filtrov odstranjujeta železo in mangan. 

Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne opravlja.  

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

V letu 2014 so bili v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Golišče opravljeni trije 

pregledi, pri čemer je bilo odvzetih 5 vzorcev pitne vode.  

 

V Tabeli 8 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 8: VS Golišče - notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1. 20.08.2014 3 1 0 1 0 1 0 

2. 10.09.2014 1(Clo.per.) 0 0 0 0 1 0 

3. 24.09.2014 1(Ent.) 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 5 1 0 1 0 3 0 

Legenda: Clo.per. – Clostridium perfringens, Ent. – Enterokoki 

 

V Tabeli 9 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

Pravilnika o pitni vodi.  

 

Tabela 9: VS Golišče - državni monitoring 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO 
ŠT. 

ODVZETIH 

VZ. ZA M.B. 

PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran Omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 20.3.2014 1 0 0 0 0 1 0 

2 04.08.2014 1 0 0 0 0 0 1(Ent.) 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 1 1 

Legenda: KB – koliformne bakterije, Ent. - Enterokoki  

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru 

državnega monitoringa  

Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2014 odvzeli 1 vzorec pitne vode, ki je bil preiskan 

tudi na vsebnost železa in mangana.  
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V Tabeli 10 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 10: VS Golišče - notranji nadzor 

DATUM 

PREGLEDA 

VRSTA 

PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 
VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

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

20.08.2014 Red.kem.,Fe in Mn 1 0 0 1 0 0 0 

SKUPAJ 1 0 0 1 0 0 0 

Legenda: Fe – železo, Mn – mangan 

 

V okviru državnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode  za redna kemijska 

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

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

Vzorec vode odvzet v okviru monitoringa, 04.08.2014, je izkazoval neskladnost zaradi prisotnosti 

enterokokov, ki so pokazatelj starega fekalnega onesnaženja. Uveden je bil ukrep prekuhavanja 

pitne vode pred uporabo za prehranske namene, ki je bil v veljavi od 07.08.2014 do 01.10.2014. 

Rezultati kontrolnih vzorcev vode so bili skladni in upravljavec sklepa, da je bil  vzrok 

neskladnosti v internem vodovodnem omrežju uporabnika.  

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2014 ocenjujemo, da 

je bila oskrba s pitno vodo v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Golišče, varna kljub temu, da 

je vzorec vode, odvzet v okviru državnega monitoringa, izkazoval prisotnost enterokokov, na 

podlagi česar je bil uveden ukrep prekuhavanja.  
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3.2.1.4 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO MALA GOBA 

 

Vodovodni sistem Mala Goba se napaja iz vrtine Mala Goba (MG-1/99). S pitno vodo se iz 

vodovodnega sistema oskrbuje 85 uporabnikov v naseljih Mala Goba, Preženjske  njive in Velika 

Goba. V letu 2014 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 4.405 m
3
, torej v 

povprečju 12 m
3 
dnevno. Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne opravlja.  

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

V letu 2014 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Mala Goba opravljena 

dva pregleda, pri čemer je bilo odvzetih 5 vzorcev pitne vode.  

 

V Tabeli 11 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 11: VS Mala Goba - notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 10.09.2014 3(Clo.per. Ent.) 0 0 0 1(K.B.) 0 2(K.B.) 

2 17.12.2014 2 0 0 0 0 0 2(K.B.) 

SKUPAJ 5 0 0 0 1 0 4 

Legenda: K.B. – koliformne bakterije 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  

Za fizikalno kemijska preskušanja je bil v letu 2014 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo Mala 

Goba odvzet en vzorcev pitne vode za nadaljnja preskušanja – redna 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 državnega monitoringa se vzorci pitne vode za nadaljnja  kemijska in mikrobiološka 

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

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2014 ocenjujemo, da 

je bila oskrba s pitno vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Mala Goba varna, kljub 

neskladnosti zaradi prisotnosti koliformnih bakterij, ki v manjšem številu ne predstavljajo tveganja 

za zdravje uporabnikov. Kontrolni vzorci pitne vode, odvzeti po izvedenih preventivnih ukrepih, so 

vsebovali 2-3 CFU/100 ml koliformnih bakterij. 
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3.2.1.5  JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO KONJŠICA 

 

Vodovodni sistem Konjšica se napaja iz vrtine Konjšica (Kov-1/98). S pitno vodo se iz 

vodovodnega sistema oskrbuje 138 uporabnikov v naseljih Konjšica in Ravne. V letu 2014 je 

distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 2.176 m
3
, torej v poprečju 6 m

3
 dnevno. 

Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne opravlja. 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

V letu 2014 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Konjšica opravljen en 

pregled, pri čemer so bili  odvzeti 3 vzorci pitne vode.  

 

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: VS Konjšica - notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO 

ŠT. 

ODVZETI

H VZ. ZA 

M.B. 

PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 10.09.2014 3 1(Clo.per.,Ent.) 0 1 0 1 0 

SKUPAJ 3 1 0 1 0 1 0 

Legenda: Clo.per. – Clostridium perfringens, Ent. - Enterokoki 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  

Za fizikalno kemijska preskušanja je bil v letu 2014 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo Konjšica 

odvzet en vzorec pitne vode za nadaljnja preskušanja – redna 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 državnega monitoringa se vzorci pitne vode za nadaljnja  kemijska in mikrobiološka 

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

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2014 ocenjujemo, da 

je bila oskrba s pitno vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Konjšica, glede na navedene 

ugotovitve in v danem obsegu opravljenih mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj, 

zdravstveno ustrezna, oskrba z vodo  pa varna. 
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3.2.1.6 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO VAČE 

 

Vodovodni sistem Vače se napaja iz vrtine Vače (V-1/99). S pitno vodo se iz vodovodnega sistema 

oskrbuje 480 uporabnikov v naseljih Vače in Klenik ter Potok (del) in Ržišče (del). V letu 2014 je 

distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 20.422 m
3
, torej povprečno 56 m

3
 

dnevno. Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne opravlja 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in  v okviru državnega 

monitoringa 

 

V letu 2014 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Vače izvedena dva 

pregleda, pri čemer je bilo skupaj odvzetih 6 vzorcev pitne vode.   

 

V Tabeli 13 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 13: VS Vače – notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 06.05.2014 3(Ent.) 0 0 1 0 2 0 

2 22.10.2014 3(Ent.) 0 0 1 0 2 0 

SKUPAJ 6 0 0 2 0 4 0 

Legenda: Ent. - Enterokoki 

 

V Tabeli 14 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

Pravilnika o pitni vodi.  

 

 

 

 

Tabela 14: VS Vače – državni monitoring 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 19.3.2014 1 0 0 0 0 0 1(K.B.) 

2 04.8.2014 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 1 1 

Legenda: KB – koliformne bakterije 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora v okviru državnega 

monitoringa 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2014 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo Vače 

odvzeli 1 vzorec pitne vode za nadaljnja preskušanja.  
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V Tabeli 15 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 15: VAČE – notranji nadzor 

DATUM 

PREGLEDA 
VRSTA PRESKUŠANJ 

SKUPN

O ŠT. 

ODV. 

VZORC
EV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

Zajetje- Vodohran omrežje 

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

 06.05.2014 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 1 0 0 0 0 1 0 

 

V okviru državnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode za redna kemijska 

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

 

V Tabeli 16 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 16: VS Vače – državni monitoring 

DATUM 

PREGLEDA 
VRSTA PRESKUŠANJ 

SKUPN

O ŠT. 

ODV. 

VZORC

EV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

Zajetje- Vodohran omrežje 

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

19.3.2014 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

04.8.2014 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 2 0 

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2014 ocenjujemo, da 

je bila oskrba s pitno vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Vače, varna, kljub 

neskladnemu vzorcu odvzetem v okviru državnega monitoringa. Neskladnost je bila zaradi 

prisotnosti koliformnih bakterij in sicer 4 CFU/100 ml, ki v manjšem številu ne predstavljajo 

tveganja za zdravje uporabnikov. Upravljavec je izvedel ukrep izpiranja cevovodov na hidrantih.  
 

 

3.2.1.7 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO OKROG –ČATEŠKA GORA 

 

Vodovodni sistem Okrog – Čateška Gora se napaja iz vrtine Okrog (ČG-1/02). S pitno vodo se iz 

vodovodnega sistema oskrbuje 105 uporabnikov v naseljih Okrog (del), Čateška Gora in Gabrska 

Gora (del). V letu 2014 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 3.303 m
3
, torej 

povprečno 9 m
3
 dnevno. Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne opravlja.  

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

V letu 2014 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Okrog – Čateška gora 

opravljen en pregled, pri čemer so bili odvzeti 3 vzorci pitne vode, za nadaljnje preiskave. 
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V Tabeli 17 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 17: VS Okrog – Čateška Gora – notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 24.9.2014 3 1 0 0 1(K.B.) 0 1(K.B.) 

SKUPAJ 3 1 0 0 1 0 1 

Legenda: K.B. – Koliformne bakterije 

 

V sistemu javne oskrbe s pitno vodo Okrog – Čateška Gora sta bila v okviru državnega 

monitoringa v letu 2014 odvzeta 2 vzorca pitne vode za nadaljnja  mikrobiološka preskušanja.  

 

V Tabeli 18 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

Pravilnika o pitni vodi.  

 

Tabela 18: VS Okrog – Čateška Gora – državni monitoring 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 
ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 26.03.2014 1 0 0 0 0 1 0 

2 20.8.2014 1 0 0 0 0 0 1(Št.kol.) 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 1 1 

Legenda: Št.kol.- število kolonij pri 22°C  

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora v okviru državnega 

monitoringa 

V letu 2014 smo na sistemu javne oskrbe s pitno vodo  Okrog – Čateška Gora odvzeli 1 vzorec 

pitne vode za redna kemijska preskušanja, ki je bil glede na opravljena preskušanja, skladen z 

zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

 

V okviru državnega monitoringa sta bila v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Okrog – Čateška 

Gora v letu 2014 odvzeta 2 vzorca pitne vode za nadaljnja kemijska preskušanja na osnovne 

kemijske parametre in nitrat. Rezultati fizikalno kemijskih preskušanj so, glede na obseg 

preskušanj, izkazovali skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.  

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2014 ocenjujemo, da 

je bila oskrba s pitno vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Okrog – Čateška Gora, varna, 

kljub nekaterim neskladnim vzorcem. Neskladnost je bila zaradi povečanega števila kolonij pri 

22°C in prisotnosti koliformnih bakterij v manjšem številu, ki ne predstavljajo večjega tveganja za 

zdravje uporabnikov. Upravljavec je pristopil k izvedbi ukrepov za odpravo neskladja.  
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3.2.1.8 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO RIBČE 

 

Vodovodni sistem Ribče se napaja iz zajetja Zapodje. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema 

oskrbuje 390  uporabnikov v naseljih Zapodje, Jesenje, Vernek in Ribče. V letu 2014 je distribucija 

pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 8.043 m
3
, torej povprečno 22 m

3
 dnevno. 

Dezinfekcija vode se na tem sistemu izvaja z UV napravo,  nameščeno na zajetju Zapodje.  
 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

V letu 2014 sta bila, v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Ribče  opravljena dva 

pregleda, pri čemer je bilo odvzetih 6 vzorcev pitne vode.  

V Tabeli 19 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 19: VS Ribče – notranji nadzor 

ZAP. 

ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. ODVZETIH  

VZ. ZA M.B. 

PREISKUŠANJA. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 6.5.2014 3(Clo.per.) 0 0 1 0 2 0 

2 11.12.2014 3 0 0 1 0 2 0 

SKUPAJ 6 0 0 2 0 4 0 

Legenda: Clo.per. – Clostridium perfringens 

 

V Tabeli 20 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

Pravilnika o pitni vodi.  

Tabela 20: VS Ribče – monitoring 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

        zajetje vodohran Omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1. 26.3.2014 1 0 0 0 0 0 1(KB) 

2. 20.8.2014 1 0 0 0 0 0 1(KB.) 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 0 2 

Legenda: KB – koliformne bakterije 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru 

državnega monitoringa 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2014 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo  Ribče 

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

preskušanja, skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  
 

V okviru državnega monitoringa sta bila v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Ribče odvzeta 2 

vzorca pitne vode za nadaljnja kemijska preskušanja na osnovne kemijske parametre. Rezultati 

fizikalno kemijskih preskušanj so, glede na obseg preskušanj, izkazovali skladnost s Pravilnikom o 

pitni vodi.  
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Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2014 ocenjujemo, da 

je bila oskrba s pitno vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Ribče, varna, kljub 

neskladnima vzorcema odvzetima v okviru državnega monitoringa. Neskladnost je bila zaradi 

povečanega števila kolonij pri 22°C in prisotnosti koliformnih bakterij v manjšem številu in sicer 

od 4 do 13 CFU/100ml, ki ne predstavljajo večjega tveganja za zdravje uporabnikov. Upravljavec 

je pristopil k izvedbi ukrepov za odpravo neskladja. Ocenjujemo, da je vzrok neskladja v dvojni 

oskrbi nekaterih uporabnikov, ki se še vedno oskrbujejo tudi z vodo iz drugih vodnih virov.  

 

3.2.1.9 JAVNI  SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO GABROVKA 

 

Vodovodni sistem Gabrovka je bil v upravljanje KSP litija d.o.o. prenesen 1.2.2014. Vodovodni 

sistem Gabrovka se napaja iz dveh drenažnih vodnih virov  in sicer zajetja Velika Preska in 

Hohovica.  S pitno vodo se iz vodovodnega sistema Gabrovka oskrbuje 550 uporabnikov v naseljih 

Moravče, Klanec, Tlaka, Gabrovka in Moravška Gora -del. V letu 2014 je distribucija pitne vode 

na oskrbovalnem območju znašala 18.418 m
3
, torej v povprečju 50 m

3
 dnevno. Dezinfekcija pitne 

vode se v letu 2014 na tem sistemu ni izvajala. 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okvirudržavnega 

monitoringa 

V letu 2014 so bili v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Gabrovka opravljeni štirje 

pregledi pri čemer je bilo skupaj odvzetih 22 vzorcev pitne vode.  

 

V Tabeli 21 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 21: VS Gabrovka- notranji nadzor 

ZAP. 

ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORC 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 25.2.2014 7(Ent.) 1 

2(Ec.Ent.

KB) 0 2(KB) 0 2(KB) 

2 10.6.2014 7(Ent.,(Clo.Per.) 1 1(KB) 0 2(KB) 1 2(KB) 

3 24.9.2014 4(Ent.) 0 1(KB) 0 1(Ec,KB) 0 2(Ec.,KB) 

4 17.12.2014 4(Ent.,Clo.Per.) 0 2(KB) 0 0 1 1(KB) 

SKUPAJ 22 2 6 0 5 2 7 

Legenda: Ec.-Echerichia coli, Ent. – Enterokoki, Clo. per. – Clostridium perfringens - vključno s sporami; občasna 

preiskava, KB – koliformnr bakterije 

 

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

vode iz omrežja. Mesto vzorčenja je bilo v Osnovni šoli Gabrovka.  

 

V Tabeli 22 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

Pravilnika o pitni vodi 
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Tabela 22: VS Gabrovka – monitoring 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORC 

zajetje vodohran Omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 21.3.2014 1 0 0 0 0 0 1 

2 14.5.2014 1 0 0 0 0 0 1 

3 23.6.2014 1 0 0 0 0 1 0 

4 11.9.2014 1 0 0 0 0 0 1 

5 3.12.2014 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 5 0 0 0 0 2 3 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru 

državnega monitoringa 

Za fizikalno kemijska preskušanja sta bila v letu 2014 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 okviru državnega monitoringa je  bilo odvzetih 5 vzorcev pitne vode za redna in 1 vzorec za 

občasna kemijska preskušanja (nitrati, kovine in trihalometani) in rezultati so izkazovali skladnost 

z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, razen vzorec pitne vode odvzet, 23.6.2014, ki je izkazoval 

povečano motnost pitne vode in sicer 6,2 NTU.  

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

Na vodovodnem sistemu Gabrovka je bil uveden ukrep prekuhavanja pitne vode pred uporabo za 

prehrambne namene, 4.2.2014.  Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških 

preskušanj v letu 2014 ocenjujemo, da oskrba s pitno vodo v javnem sistemu za oskrbo s pitno 

vodo Gabrovka ni bila dovolj varna, kajti nekateri vzorci vode so izkazovali prisotnost bakterij 

fekalnega izvora in posledično je ukrep prekuhavanja še vedno v veljavi.  
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3.2.1.10 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO VODICE 

Javno podjetje je vodovodni sistem Vodice prejelo v upravljanje 1.2.2014. Vodovodni sistem 

Vodice se napaja iz zajetja Bistrica - Vodice. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema oskrbuje  46 

uporabnikov v naseljih Vodice in Moravška Gora – del. V letu 2014 je distribucija pitne vode na 

oskrbovalnem območju znašala 2.734 m
3
, torej povprečno 7,5 m

3
 dnevno. Dezinfekcija vode se na 

tem sistemu v letu 2014 ni izvajala.  

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

V letu 2014 je bil, v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Vodice  opravljen en 

pregled, pri čemer sta bila odvzeta 2 vzorca pitne vode.  

 

V Tabeli 23 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 23: VS Vodice – notranji nadzor 

ZAP. 

ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 28.8.2014 2 (Ent.) 0 0 0 0 1 1(Ent.) 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 1 1 

Legenda: Ent. - Enterokoki 

 

V Tabeli 24 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

Pravilnika o pitni vodi.                                                        Tabela 24: VS Vodice – monitoring 

 ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORC 

zajetje vodohran Omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 26.3.2014 1(Ent.) 0 0 0 0 1 0 

2 25.8.2014 1(Ent.) 0 0 0 0 0 1(Ent.) 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 1 1 

Legenda: Ent. - enterokoki 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru 

državnega monitoringa 

Za fizikalno kemijska preskušanja v letu 2014 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo  Vodice ni bilo 

odvzetih vzorcev vode za kemijska preskušanja. V okviru državnega monitoringa pa sta bila v 

sistemu javne oskrbe s pitno vodo Vodice odvzeta 2 vzorca pitne vode za nadaljnja kemijska 

preskušanja na osnovne kemijske parametre. Rezultati fizikalno kemijskih preskušanj so, glede na 

obseg preskušanj, izkazovali skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.  

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da sta dva vzorca vsebovala enterokoke (1-2 

CFU/100ml), ki so pokazatelj starega fekalnega onesnaženja. Na vodovodnem sistemu Vodice je 

bil uveden ukrep prekuhavanja pitne vode pred uporabo za prehrambne namene, 25.8.2014.  Glede 

na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2014 ocenjujemo, da oskrba 

s pitno vodo v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Vodice ni bila dovolj varna, kajti dva vzorca 

vode sta izkazovala prisotnost bakterij starejšega fekalnega onesnaženja in posledično je ukrep 

prekuhavanja še vedno v veljavi. Upravljavec je pristopil k odpravi vzrokov neskladja. 
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3.2.2 KANALIZACIJA 

 

Izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se zagotavlja 

skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 

občine Litija (Ur.l. RS, št. 38/07) in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 

odpadne vode na območju občine Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št.101/2008, 27/2009), Uredbe o 

odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS št. 88/11, 8/12 in 108/13), 

Uredbo  o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. 

RS št. 64/12), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 

naprav (Ur.l. RS št. 98/07, 30/10), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 

komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10) in drugih predpisih.  

 

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

naprav, ki se povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno kanalizacijsko omrežje in s 

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

padavinske vode s streh in utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin. 

Objekti in naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb 

na javno kanalizacijo (interna kanalizacija in kanalizacijski priključek), pretočne oz. nepretočne 

greznice in male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.  

 

Izjemoma se štejejo za objekte javne kanalizacije male komunalne čistilne naprave ali nepretočne 

greznice na območju poselitve opremljenih z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem 

komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode 

iz komunalnih čistilnih naprav, ali s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode 

iz malih komunalnih čistilnih naprav, če se komunalna odpadna voda izjemoma odvaja: 

v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki jo zagotavlja občina, če 

je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine 

kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje javne 

kanalizacije, manjša od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad 

nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za 

prečrpavanje, malo čistilno napravo pa upravlja izvajalec javne službe;  

v nepretočno greznico, ki jo zagotavlja občina in upravlja izvajalec javne službe, če so izpolnjeni 

pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 

naprav, in če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m 

dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje 

javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja 

nad nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za 

prečrpavanje. 

 

 

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., ima v upravljanju tri (3) javne 

kanalizacijske sisteme. 

 Litija 

 Kresnice 

 Šmartno pri Litiji 
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Podatki o dolžini obstoječe 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 

 meteorni sistem: 818 m 

JAVNA KANALIZACIJA ŠMARTNO PRI LITIJI: 

 mešani sistem: cca. 7.000 m 

 

Kanalizacijski sistemi so večinoma mešanega tipa, na katere so večinoma  priključeni objekti preko 

greznic. V Litiji, Kresnicah in Šmartnem pri Litiji, še ni zgrajene centralne čistilne naprave, zato se 

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

 

Javno podjetje  zagotavlja v okviru javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno 

kanalizacijo predvsem naslednje storitve: 

 vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije, 

 odvajanje in čiščenje 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 čistilne naprave, 

 praznjenje greznic in odvoz njihove vsebine v komunalno čistilno napravo, čiščenje 

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

 

V okviru rednega vzdrževanja javne kanalizacije smo v letu 2014 izvajali čiščenje usedlin  

črpališča za prečrpavanje nivoja na Graški cesti v Litiji, redno vzdrževanje potopnih črpalk in 

elektro omare, čiščenje kanalizacijskega sistema v Kresnicah in sistema v mestu Litija in kraju 

Šmartno pri Litiji. Ker javno podjetje še nima specialne opreme za čiščenje cevovodov, praznjenje 

greznic in prevoz odpadne vode, izvajamo čiščenje cevovodov in naprav javne kanalizacije s 

podizvajalci, kateri imajo specialno opremo. 

Na glavnih kanalizacijskih vodih je bila skladno s predpisi izvedena deratizacija v letu 2014. 

Storitev je izvedel Deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija, Marko Zajc s.p. 

Za storitev čiščenja in odvoza odpadnih voda iz nepretočnih greznic, grezničnih gošč iz pretočnih 

greznic in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav, usedlin iz peskolovov in lovilcev olj in 

maščob, za strojno čiščenje kanalizacije, deponiranje usedlin in mulja iz čistilnih naprav, 

prečrpavanje vod, pregleda kanalizacijskih cevi s TV kamero, imamo sklenjeno pogodbo z 

izvajalcem teh del: Prevozništvo Drago Fležar s.p., Litijska cesta 357 A, 1261 Ljubljana Dobrunje.  

 

Z letom 2012 se je pričela in se je v letu 2014 nadaljevala izgradnja oz. rekonstrukcija javne 

kanalizacije z izvedbo odcepov za hišne priključke v občini Litija in v občini Šmartno pri Litiji z 

izgradnjo skupne centralne čistilne naprave Litija - Šmartno pri Litiji s kapaciteto 11.000 PE, na 

katero se navezujeta oba kanalizacijska sistema. Centralna čistilna naprava (CČN) je locirana na 

območju občine Litija. Nov kanalizacijski sistem v občini Litija bo zajemal 7.515 m 

kanalizacijskega omrežja skupaj s petimi črpališči, dvema zadrževalnima bazenoma in sedmimi 

razbremenilniki vode. Nov kanalizacijski sistem Šmartno pri Litiji bo zajemal 6.273,2 m 

kanalizacijskega omrežja skupaj s petimi črpališči, zadrževalnim bazenom ter tremi 

razbremenilniki vode. Občina in podjetje sproti obveščata nove in sedanje uporabnike javne 

kanalizacije o nameravani gradnji, o obvezni priključitvi oz. preureditvi obstoječega priključka 

stavbe ter pogojih priključitve stavbe  na javno kanalizacijo (pridobitev soglasja, nadzor podjetja 

nad izvedbo priključkov, odstranitev greznice oz. male čistilne naprave iz sistema odvajanja 
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odpadne vode ipd.). Zaključek investicije izgradnje javne kanalizacije z izgradnjo čistilne naprave 

se predvideva ob koncu leta 2015. 
 
Na določenih odsekih je obstoječa javna kanalizacija dotrajana, kar pomeni vse pogostejše napake 
na sistemu (razpad betonskih/ salonitnih/ litoželeznih cevi, lomi in premiki cevi zaradi posedanja 
terena ipd.) Zaradi dotrajanega kanalizacijskega sistema je potrebno nujno pristopiti k obnovi 
obstoječe javne kanalizacije, tudi na tistih delih, ki se z rekonstrukcijo ne bodo zajeli. V letu 2014 
je prišlo iz navedenih vzrokov do dveh večjih posegov na cevovodih ob objektu Šmarska cesta 2 v 
Litiji v križišču pri objektu Kresnice 44. 

 
Slika: Okvara na javni kanalizaciji Kresnice 
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3.2.3 RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI  

 

Storitev ravnanja s komunalnimi odpadki je v letu 2014 na celotnem območju občine Litija in 

celotnem območju občine Šmartno pri Litiji izvajalo Javno podjetje Komunalno stanovanjsko 

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

Občini Litija (Ur.l.RS,št.2/02) in določili Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 

Šmartno pri Litiji (Ur.l.RS,št.67/14).  

 

 

3.2.3.1 ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV  

 
V letu 2014 je javno podjetje odvoz posameznih frakcij komunalnih odpadkov, nastaliih v 

gospodinjstvih na območju obeh občin, izvajalo skladno po sistemu od vrat do vrat in skladno z 

urnikom odvoza. Mešane komunalne odpadke (preostenek odpadkov) in mešano embalažo smo 

odvažali izmenično na 14 dni, biološko razgradljive odpadke smo odvažali tedensko, kosovne 

odpadke pa v roku 30 dni po naročilu posameznega povzročitelja. Iz zbiralnic – ekoloških otokov 

smo tedensko izvajali odvoz papirja in papirne embalaže, ter na 14 dni stekleno embalažo. Nevarne 

odpadke nastale v gospodinjstvih smo prevzemali na sedežu podjetja na Ponoviški cesti 15, kjer 

imamo nameščen poseben kontejner za varno zbiranje tovrstnih odpadkov. Letno akcijo zbiranja 

nevarnih odpadkov smo izvedli v septembru s premično zbiralnico, ki je imela postanke na vnaprej 

določenih lokacijah po posameznih krajevnih skupnostih. 

          

                                                                  
Premična zbiralnica za nevarne odpadke           Zbiralnica odpadne papirne in steklene embalaže 
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3.2.3.2  KOLIČINE ZBRANIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE LITIJA 

 

Celoletna količina zbranih odpadkov v letu 2014, je bila 4.332.300kg. Na odlagališče Unično je 

bilo odpeljanih 2.791.880 kg mešanih komunalnih odpadkov, ki so bili odloženi.  Količina 

1.540.420 kg je bila predana drugim zbiralcem v nadaljnjo predelavo, kot ločeno zbrane frakcije, 

kar predstavlja 35,56 % odpadkov. Količine zbranih odpadkov na območju občine Litija, po 

posameznih frakcijah, so prikazane v Tabeli 1. 

Tabela 1: 
ZBRANE KOLIČINE ODPADKOV PO FRAKCIJAH V LETU 2014 

 FRAKCIJA OBČINA LITIJA 

Zp.št. ID 

odpadka 
Opis odpadka Zbrani 

odpadki 
Ravnanje z odpadki 

     
1. 20 03 01 Mešani komunalni odpadki 2.791.880 Odlaganje Unično 

2. 20 02 01 Biol.razgr. kuhinjski odpadki 349.650 Prezem Ceroz 

3. 20 01 01 Papir 79.415 Prevzem zbiralci 

4. 20 01 38 Les 53.100 Prevzem Tisa 

5. 20 01 36 Zavržena električna in elekt. oprema 16.900 Prvzem družbe za OEEO 

6. 20 01 35* Zavržena električna in elekt. oprema 17.950 Prvzem družbe za OEEO 

7. 20 01 40 Odpadne kovine 27.690 Prevzem Surovina 

8. 15 01 03 Lesena embalaža 5.630 Prevzem Tisa 

9. 15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 103.680 Prvzem družbe za OE 

10. 15 01 07 Steklena embalaža 134.398 Prvzem družbe za OE 

11. 15 01 06 Mešana embalaža - skladiščena 99.000 Širjava 

12. 15 01 06 Mešana embalaža - oddana 573.004 Prvzem družbe za OE 

13. 15 01 06  Odpadne nagrobne sveče 24.500 Plastkom d.o.o., Sveko 

14. 15 01 11* Prazne tlačne posode 57 Prevzem Kemis 

15. 20 01 13* Topila 216 Prevzem Kemis 

16. 20 01 21* Sijalke 10 Prevzem Kemis 

17. 20 01 25 Jedilna olja in maščobe 254 Prevzem Kemis 

18. 20 01 26* Olja in maščobe 272 Prevzem Kemis 

19. 20 01 27* Premazi 1.834 Prevzem Kemis 

20. 20 01 29* Čistila in detergenti 128 Prevzem Kemis 

21. 20 01 32 Zdravila 54 Prevzem Kemis 

22. 20 01 33* Baterije in akumulatorji 160 Prevzem Kemis 

23. 16.01 03 Izrabljene avtomobilske gume 25.400 Prevzem Slopak   

24. 16 07 09 Odp. ki vsebujejo druge nevarne snovi 148 Prevzem Kemis 

25. 12 01 02 Kovinski odp.-delci kovin 3.290 Prevzem GET 

26. 02 01 04 Balirna folija - kmetijska 2.300 Prtevzem PLASTA d.o.o. 

27. 17 01 01 Beton 4.900 Prevzem Trgograd 

28. 17 03 02 Bitumenske mešanice 16.480 Prevzem Trgograd 

     

 SKUPAJ  4.332.300  
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3.2.3.3 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 preostanka mešanih komunalnih 

odpadkov iz pretovorne postaje Širjava pri Ponovičah na odlagališča za javno podjetje opravlja 

podizvajalec, kateremu so bila dela dodeljena na podlagi javnega razpisa. Biološko razgradljive 

kuhinjske odpadke javno podjetje odvaža s smetarskimi vozili direktno na Unično, kjer  poskrbijo 

za nadaljnjo predelavo. 

 

    
                      Pretovarjanje odpadkov                          Pranje zabojnikov za biološke odpadke 

 

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

embalaža, plastična embalaža, sestavljena embalaža in kovinska embalaža,  so prevzemale družbe 

za ravnanje z odpadno embalažo SLOPAK,  INTERSEROH, SUROVINA, UNIREC, RECIKEL 

IN EMBAKOM, po deležih določenih s strani MKO. Javno  podjetje tovrstne ločene frakcije pred 

prevzemom pretovori v večje zabojnike, na kar jih prevzemalec brezplačno prevzame.  

 

V letu 2014 družbe niso prevzele celotne zbrane količine mešane odpadne embalaže (15 01 06) 

zato jo mora javno podjetje skladiščiti na zbirnem centru Širjava. Količina skladiščene mešane 

embalaže je 135 ton, kar glede na specifično težo tovrstne embalaže predstavlja izredno velik 

volumen.  
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Skladiščena odpadna mešana embalaža na Širjavi 

 

Odpadne nagrobne sveče, ki so tudi razvrščene pod mešano embalažo, je javno podjetje delno 

odvažalo na svoje stroške na Jesenice, kjer jih je podjetje Plastkom d.o.o. brezplačno prevzelo. 

Družbe zadolžene za prevzem odpadnih nagrobnih sveč PRONS, INTERSEROH in SVEKO niso 

zagotavljale prevzema v celoti. 

 

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

frakcijah in nato so jih prevzela podjetja Surovina in Blok in sicer preko shem za ravnanje z 

odpadno električno in elektronsko opremo Slopak, Interseroh in Zeos. 

 

Odpadni les (odpadno leseno pohištvo) je prevzelo podjetje TISA d.o.o., vendar proti plačilu 

stroškom odvoza. Nevarne odpadke je prevzelo podjetje Kemis. Izrabljene avtomobilske gume pa 

podjetje GET Inženiring preko pooblaščene družbe SLOPAK. 

 

 

3.2.3.4 ZAKLJUČEK  

 

Količina vseh zbranih odpadkov se od leta 2007 bistveno ne spreminja, vztrajno pa padajo količine 

preostanka komunalnih odpadkov na račun povečane količine ločeno zbranih frakcij komunalnih 

odpadkov. Cilja, da bi bila količina odloženih odpadkov nižja od količine, ki gre v obdelavo, še 

nismo dosegli. Odložena količina odpadkov na občana (190 kg) je nižja kot jo trenutno predpisuje 

država (222 kg na prebivalca občine). Rezultat ocene odpadkov, ki je izdelana enkrat letno, jasno 

kaže, da nekateri povzročitelji odpadkov svojih odpadkov žal še  ne ločujejo. Vsebnost biološko 

razgradljivih odpadkov (BIOO) je še vedno večja  kot 5 %, kar je končni cilj ločevanja odpadkov.  

 

Javno podjetje je tudi upravljavec odlagališča nenevarnih odpadkov Širjava v zapiranju. Na 

odlagališču se izvajajo monitoringi podzemnih vod, izcednih vod in emisij snovi v zrak. Glede na 

vse strožje predpise na tem področju je bilo treba v letu 2014 pripraviti program in izvedbo 

ukrepov za odpravo čezmernih vplivov odlagališča na okolje. Stroški izvajanja predpisanih 

monitoringov se povečujejo iz leta v leto.  

 

V okviru območja odlagališča Širjava se še vedno nahaja pretovorna postaja Širjava in ker oprema 

do leta 2009  ni bila odstranjena, se druga faza zapiranja odlagališča še ni izvedla in odločbe o 

zaprtju ni bilo možno pridobiti. Za odlagališča, ki nimajo izdane odločbe o zaprtju je treba, skladno 

z novo Uredbo o odlagališčih odpadkov (Ur.l.RS,št.10/2014), pridobiti okoljevarstveno dovoljenje 

za zaprto odlagališče. Javno podjetje je vlogo že vložilo, vendar je ARSO vlogo zavrgel, ker je bila 

nepopolna, kajti za zaprtje je treba zagotoviti finančna jamstva. Odlagališče je prenehalo obratovati 

pred uvedbo finančnih jamstev in posledično niso zagotovljena. 
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PRIKAZ LETNIH KOLIČIN ODLOŽENIH IN ODDANIH ODPADKOV V PREDELAVO 

primerjava od leta 2007 do leta 2014 

 

OBMOČJE OBČINE  LITIJA 
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LETNE KOLIČINE ODPADKOV LITIJA 

VSI  

ODLOŽ. 

ODDANI 

LETO/odpadki (tone) vsi odloženi oddani odd. v % BIOO  % 

2007 5361 4995 365 6,8  

2008 5780 5369 383 7,1 36 

2009 5844 5392 452 7,7 28 

2010 5620 4993 627 11,2 22 

2011 4729 3882 846 17,9 16 

2012 4103 2808 1295 31,6 8 

2013 4131 2741 1389 33,6 4 

2014 4332 2792 1540 35,6 12 
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3.2.4 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 

 

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

Litiji: 

 prevozi pokojnih, 

 pokopi (klasični in žarni), 

 urejanje dokumentov, 

 nabava in prodaja krst, žar in ostale pogrebne opreme, 

 vzdrževanje in urejanje pokopališč Litija in Šmartno pri Litiji. 

 

Javno podjetje upravlja s pokopališči: 

 

LITIJA; pokopališče Litija, ki obsega 947 grobov:  

na novem delu pokopališča Litija je skupno 419 žarnih enot, od tega 109 talnih grobov in 310 zidnih 

enot: do vključno leta 2014 je oddano v najem 32 teh enot (14 talnih in 18 zidnih), 

 

ŠMARTNO PRI LITIJI; pokopališče Šmartno pri Litiji, ki obsega 967 grobov.  

 

Pogrebna dejavnost: 

na pokopališču v Šmartnem pri Litiji je bilo v letu 2014 pokopano 41 občanov, od tega 37 žarnih in 4 

klasičnih pokopov, 

na pokopališču v Litiji je bilo v letu 2014 pokopano 41 občanov , vsi pokopi so bili žarni. 

 

 

Na ostalih pokopališčih: 

Jablanica:  7 žarnih pokopov, 

Liberga 2 žarna + 5 klasičnih pokopov, 

Sava:   3 žarni + 1 klasičen pokop, 

Polšnik:  6 žarnih + 1 klasičen pokop, 

Kresnice:  6 žarnih + 1 klasičen pokop, 

Gabrovka:  5 žarnih , 

Velika Štanga: 4 klasičnih, 

Vače:   3 žarni  

Dole:   2 žarna  + 1 klasični, 

Hotič:   3 žarni, 

Prelesje 1 žarni, 

Konjšica 2 žarna, 

Javorje  2 žarna 

Drugje  3 žarni (pokopališča izven občin Litija ali Šmartno pri Litiji) 

 

 

Skupno je javno podjetje v letu 2014 opravilo 140 pokopov od tega 112 žarnih pokopov in 28 

klasičnih pokopov pokojnikov. 

 

 

V letu 2014 je bilo opravljenih tudi 19 prevozov pokojnikov na INŠTITUT ZA SODNO MEDICINO ter 

2 prevoza pokojnikov na druga pokopališča (Žale). 
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3.2.5 VZDRŽEVANJE IN VARSTVO LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI, ULIC IN 

KRAJEVNIH SREDIŠČ TER JAVNE RAZSVETLJAVE  

 

3.2.5.1 CESTE 

 

Po kategorizaciji občinskih cest v občini Litija je v občini Litija 454,46 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 občini Litija vzdržujemo skupno 454,46 km cest in sicer: 

 Lokalnih cest je 154,78 km 

 Javnih poti je 283,71 km 

 LZ je 5,64 km 

 LK je 10,33 km 

 

Preko celega leta smo izvajali: 

 gredanje  makadamskih cestišč (po potrebi), 

 spomladansko strojno čiščenje asfaltnih cestišč, 

 krpanje udarnih jam asfaltnega vozišča s hladnim asfaltom-porabljeno 14185 kg (leta 2013 pa 

16425 kg) 

 obnovili smo talne oznake okoli šol, vrtcev in zdravstvenega doma, 

 nameščali smo prometno signalizacijo po odločbah Občine Litija, 

 izvedena je bila strojna košnja brežin in obrezovanje vej. 

 

 

V tabeli so prikazana večja vzdrževalna  dela na lokalnih cestah in javnih poteh v letu 2014: 

 

Oznaka Opis Izvedena dela Znesek 

(EUR) 

1 Lokalne ceste v občini Litija Zimska služba 138.606,00 

2 Javne poti in krajevna sred. Zimska služba 184.511,00 

3 LS in JP na območju občine 

Litija 

Sanacija LC in JP po 

žledolomu 

40.781,00 

JP 708 461 Sopota-Borovak-V. Preska Vzdrževalna dela 40.678,00 

LC 425 221 Migolica-G. Ravne Sanacija posedka vozišča-plaz 20.911,00 

LC 208 011 G2 108- Zapodje Sanacija posedka vozišča 11.459,00 

 Pešpot OŠ Gabrovka Ureditev pešpoti pri OŠ 

Gabrovka 

6.890,00 

JP 708 261 LC 208 070 - Tori Sanacija lesenega mostu 

 

6.218,00 

LC 425 302 Dole - Šentrupert Sanacija posedka asfaltnega 

vozišča 

 

5.150,00 

G2 108 Spodnji Hotič Dobava in montaža merilca 

hitrosti 

4.356,00 

G2 108 Avtobusno postajališče Dobava in montaža 

avtobusnega postajališča 

4.110,00 

S     K     U     P     A     J 463.670,00 
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V skladu z odločbami Občine Litija za postavitev vertikalne prometne signalizaije je bilo postavljeno: 

- 24 kos prometnih znakov, (12 kos v letu 2013) 

- 23 kos drogov, (20 kos v letu 2013) 

- 11 kos dopolnilnih tabel, (5 kos v letu 2013) 

- 0 kos kažipota, (1 kos v letu 2013) 

- 1 kos krajevne table, (5 kos v letu 2013) 

- 5 kos cestnih ogledal (7 kos v letu 2013).  

 

V redno vzdrževanje spada tudi zimska služba, katera se izvaja na vseh kategoriziranih cestah v 

občini Litija. Zimsko službo izvajamo na osnovi Izvedbenega programa zimske službe. Zaradi velike 

količine cest,  imamo za izvajanje zimske službe sklenjenih 17 pogodb s podizvajalci na celotnem 

območju občine. 

 

 

  
Oprema KSP Litija d.o.o. za izvajanje zimske službe 

 

 

V letu 2014 smo porabili 1556 m
3
 peska in 680 ton soli (v letu 2013: 1363 m

3
 peska in 610 ton soli).  

Zimsko službo smo izvajali z lastno opremo (2 kamiona, 4 traktorji, 2 kombija, mini nakladalnik, 

snežna freza in Mazda pick-up z montiranim elektro-posipalcem) ter s 17 podizvajalci. 
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Nabavljena je bil naslednja nova oprema za izvajanje zimske službe: mini nakladalnik Komatsu 

SK510 s nežnim plugom širine 1,5 m za čiščenje pločnikov. 

 
Mini nakladalnik s snežnim plugom 

 

3.2.5.2 PARKI 

 

V občini Litija vzdržujemo preko 40000 m
2
 parkov (košnja, zasaditev cvetličnih gredic, obrezovanje 

živih mej in dreves, čiščenje ), vzdržujemo in čistimo otroška igrišča, ob sobotah postavljamo stojnice 

za tržnico pri ŠDL.  

 

                           
 

Za potrebe košnje zelenic je bila v sredini leta 2014 nabavljena nova kosilnica RIDER P525 D 

HUSQVARNA s pogonom 4x4.  
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3.2.5.3 JAVNA RAZSVETLJAVA 

 

Med redna vzdrževalna dela spada vzdrževanje dveh semaforjev. V okviru rednega vzdrževanja 

izvajamo tudi vsakoletno novoletno krasitev mesta Litije. Za praznike izobešamo zastave.  

Konec leta 2012 je Občina Litija podpisala koncesijsko pogodbo  s Petrolom d.d., za opravljanje 

gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini 

Litija, za dobo 6 let. 

 
 

3.3 IZVAJANJE TRŽNIH DEJAVNOSTI 

 

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

določene dopolnilne oziroma tržne dejavnosti, ki so v neposredni povezavi z osnovnimi dejavnostmi 

oziroma predstavljajo njihovo spremljajočo dejavnost. V okviru teh dejavnosti javno podjetje izvaja  

gradbene in druge storitve za občane in pravne osebe, kot so izgradnja vodovodov, kanalizacije, 

obnova obstoječe gospodarske javne infrastrukture ter  upravljanje kotlovnic za ogrevanje v 

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

Občine Šmartno pri Litiji, upravljanje večstanovanjskih objektov in poslovno stanovanjskih objektov, 

ki vključuje tudi upravljanje skupnih delov in naprav. Med tržne dejavnosti spadajo tudi prihodki od 

oddaje strehe za sončno elektrarno. 

Kot izvajanje tržnih dejavnosti obravnavamo tudi dejavnost kontejnerskega odvoza odpadkov po 

naročilu. Stroški in prihodki v zvezi s takimi storitvami se spremljajo posebej in se ne obravnavajo kot 

opravljanje gospodarskih javnih služb.  

 

 

3.3.1 STANOVANJSKA DEJAVNOST 

 

3.3.1.1 POROČILO PRIHODKOV IN PORABE STANOVANJSKIH NAJEMNIN IN 

NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE V LASTI OBČINE LITIJA 

 

Na podlagi 155. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06 in 57/08), 

Pogodbe o prenosu stanovanjskega in poslovnega fonda v upravljanje (št. pogodbe 552/98-2 z dne 

22.5.98 // 362-73/97 4.5.1998) in dodatkom k tej pogodbi (št. 518/99-2 z dne 17.2.99 // 362-73/97; 

16.2.1999 ter aneksom št. 3; št. 362-73/97-3, z dne 29.12.2010) sklenjeno med KSP Litija d.o.o. in 

Občino Litija ter v okviru Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij pri upravljanju stanovanja in 

poslovnih prostorov v lasti občine št. 352-6/2008-1, z dne 01.03.2008, je KSP Litija d.o.o. pripravilo 

poročilo prihodkov in porabe stanovanjskih najemnin in najemnin poslovnih prostorov v lasti Občine 

Litija za leto 2014: 
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Občina Litija je na dan 31.12.2014 razpolagala s 104 najemnimi stanovanji ter s 13 poslovnimi 

prostori v lasti Občine 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 96 4
*
 

SLUŽBENA STANOVANJA 1  1 

BIVALNE ENOTE 4 (15 sob) (8 sob) (7 sob) 

SKUPAJ STANOVANJSKIH ENOT 105   

 

* Štiri neoddana neprofitna stanovanja so locirana: tri stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi 

CZB 5-7, ena enota v večstanovanjski stavbi v Gabrovki (v prodaji); V letu 2014 smo v enem 

stanovanju v objektu CZB 5-7 uredili sedem bivalnih enot (sedem sob s souporabo kuhinje in 

sanitarij). 

 

Po javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2014- 2015 je bilo, od 36 

upravičencev do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem, v letu 2014 trem upravičencem dodeljeno 

neprofitno stanovanje. Najemna pogodba za neprofitno stanovanje se sklepa za nedoločen čas. Za 

stanovanjsko stavbo Mamolj 29 sta se iz ene enote uredili dve stanovanjski enoti-dejansko sta dve 

stanovanjski enoti bili že izvedeni s strani najemnika, sklenil se je ločen najem (za vsako enoto 

posebej), zaradi česar se je število stanovanjskih enot povečalo za eno stanovanje (glede na prejšnje 

leto). 

 

Sobe v bivalni enoti, ki se nahajajo v Litiji, Trg na Stavbah 8, so vse zasedene. V večstanovanjski 

stavbi na naslovu CZB 5-7 so sobe v bivalni enoti z najemno pogodbo oddane dvema najemnikoma.  

Na Dolah pri Litiji občina razpolaga z bivalno enoto z dvema sobama, ena je nezasedena. Najemna 

pogodba za bivalno enoto se sklepa za določen čas enega leta z osebami, katerih socialna 

problematika je najtežja. 

 

V letu 2014 je bila izvedena ena menjava neprofitnega stanovanja (menjava stanovanja glede na 

nadstropje: Gabrovka) skladno z 28. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 

(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06,11/09, 81/11), ki določa da najemodajalec omogoča menjave 

najemnih stanovanj in pri tem upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po 

primerni stanovanjski površini, lokaciji stanovanja, legi (nadstropje) in višini najemnine in drugih 

stroškov za uporabo stanovanja.  

 
POROČILO PRIHODKOV IN PORABE STANOVANJSKIH NAJEMNIN IN NAJEMNIN 

      POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI OBČINE LITIJA ZA LETO 2014  
    

Zap.št.                        N A Z I V prihodkov - stroškov  PLAN 2014  REALIZACIJA 
    

I. P r i h o d k i   
1. Stanovanjska najemnina (plačani)    124.000,00 €  122.037,84 € 
2. Najemnina poslovnih prostorov in garaž (plačani)      37.600,00 €  39.935,07 € 
3. Prenos sredstev iz preteklega leta -    61.603,93 €  -61.603,93 € 
 Prenos sredstev iz preteklega leta - poročilo IOP -         61.603,93 €  -61.603,93 € 

4. Plačan dolg najemnin iz preteklih let       30.000,00 €  36.332,45 € 
 * najemnine od leta 2011 dalje brez tekočega leta (k. 24502)  34.239,38 € 
 * najemnine od leta 2004 do 2010 (k. 7604, 7650)  1.556,80 € 
 * najemnine pred letom 2004  536,27 € 

  Skupaj prihodki    129.996,07 €  136.701,43 € 
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II. S t r o š k i   
1. Sofinanciranje lastninskih deležev pri vzdrževanju skupnih 

delov in naprav v stavbah v etažni lastnini (deratizacija, 
dimnikarske storitve, urejanje zelenic, razna manjša popravila, 
…)      26.000,00 €  21.739,55 € 

    
2. Obnova stavbe CZB 5-7, Litija, za pridobitev dodatnih 

stanovanj      30.000,00 €  19.686,00 € 
    

3. Obnova poslovnih prostorov, nujna vzdrževalna dela za 
ohranitev uporabne vrednosti - MC Litija, Stara sodnija, 
Geodetska uprava       5.000,00 €  10.612,13 € 

    
4. Vplačila v rezervni sklad - sredstva iz fonda najemnin       2.000,00 €  1.851,74 € 
    

5. Zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov ter financiranje 
zavarovanja skupnih delov in naprav v stavbah z etažno 
lastnino (požar-civil, izliv vode, spolšna odgovornost)       3.600,00 €  3.866,33 € 

    
6. Storitev upravljanja v stavbah v etažni lastnini (upravniki 

objektov), vključno z vodenjem rezervnega sklada      14.000,00 €  13.621,22 € 
    

7. Upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori v lasti Občine 
Litija      34.400,00 €  34.399,99 € 

    
8. Predvidena vzdrževalna dela stanovanj in poslovnih prostorov:      13.300,00 €  21.430,87 € 
a) - zamenjava oken in vrat v stanovanjih in poslovnih prostori, el.instal.  3.664,05 € 
b) - vzdrževanje in zamenjava tlakov in talnih oblog v stanovanjih in p.p.  536,91 € 
c) - vzdrževanje in zamenjava odtokov in kopalnic, instalacij (ventili)  4.751,08 € 
d) - ureditev stanovanj pred vselitvijo  10.709,99 € 
e) - druga nujna dela v stanovanjih in poslovnih prostorih  1.768,84 € 

    
9. Drugi stroški in        1.500,00 €  12.817,66 € 
 - obratovalni stroški nezasedenih stanov.,p.p. (elek.,kom.stor.,ogrev….) 11.442,58 € 
 - stroški izpraznitve stanovanja - odvetnk (Ibričič)  1.038,76 € 
 - stroški subsidiarne odgovornosti za neplačnike (plačilo Terci d.o.o.)  336,32 € 

    
  Skupaj stroški    129.800,00 €  140.025,49 € 

    
 OSTANEK PROSTIH SREDSTEV  -3.324,06 € 
 PROSTA SREDSTVA VPLAČANEGA REZERVNEGA 

SKLADA  33.708,92 € 
 TERJATVE ZA NAJEMNINO NA DAN 31.12.2014  104.678,46 € 
       

    
 SKUPAJ OBVEZNOST ZA TUJ RAČUN  135.063,32 € 
    
SALDO KONTA 24502  135.063,32 € 
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3.3.1.2 UPRAVLJANJE VEČ-STANOVANJSKIH IN POSLOVNO STANOVANJSKIH STAVB: 

 

Javno podjetje izvaja storitev upravljanje v 26 stavbah. Storitev opravljamo na podlagi pogodbe z 

etažnimi lastniki, podjetje pa je vpisano v register upravnikov za vse stavbe v katerih opravlja storitev 

upravnika. 

 

3.3.1.3 PODJETJE UPRAVLJA Z DVEMA VEČJIMA KOTLOVNICAMA 

 

Podjetje upravlja z dvema večjima kotlovnicama moči nad 1MW in sicer na lokaciji Ulica solidarnosti 

5, Litija (Rozmanov trg) iz katere se ogreva skupaj 26 več-stanovanjskih in poslovnih stavb, kar je cca 

570 enot (stanovanj), skupne zmogljivosti do 4,6MW, ter na lokaciji Jerebova ulica 6 s katere 

kotlovnice se ogreva večino več-stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih stavb v centru mesta Litija, 

skupna zmogljivost te kotlovnice znaša 2,08MW.  

Gospodarjenje s kotlovnicami je organizirano na podlagi pogodb o gospodarjenju s kotlovnicami 

oziroma na podlagi sklepa sodišča (velja za Jerebovo ulico 6).  

V obeh večjih kotlovnicah kot energent uporabljamo ekstra lahko kurilno olje v kotlovnici na Jerebovi 

ulici 6 pa smo z začetkom ogrevalne sezone 2014/2015 od novembra 2014 dalje pričeli z uporabo 

toplotne energije iz plinske kotlovnice pri Športni dvorani v Litiji. Plinsko kotlarno pri Športni 

dvorani upravlja koncesionar Istrabenz plini. Kotlarna deluje po principu kogeneracije torej so-

proizvodnje električne energije in oddaja odvečno toploto za potrebe ogrevanja bližnih objektov: 

Športne dvorane, nove osnovne šole Litija, objekta »Stara sodnija«, več-stanovanjskega objekta CKS1 

in sistema ogrevanja iz skupne kotlovnice na Jerebovi ulici 6.  

 

Skupna poraba kurilnega olja za ogrevanje in tudi energije za ogrevanje se je v zadnjih letih močno 

zmanjšala, kar je posledica določenih tehničnih ukrepov in vzdrževalnih del v kurilnici, toplovodnem 

razvodu (obnove delov toplovoda in dodatna izolacija na določenih delih) in toplotnih podpostajah 

posameznih stavb (regulacijska oprema), večje ozaveščenosti uporabnikov ogrevanja ter izvedbe 

ukrepov za racionalnejšo rabo toplote: vgradnja kalorimetrov za določanje porabe toplote po 

posameznih stavbah (v letu 2009), vgradnja delilnikov stroškov ogrevanja v posamezna stanovanja v 

večstanovanjskih stavbah (v letu 2011). V velikem zamahu so tudi ukrepi posameznih uporabnikov 

stanovanj, kateri neposredno vplivajo na znižanje porabe toplotne energije: zamenjava oken, 

zamenjava ventilov na radiatorjih ter vgradnja termostatskih glav na ventile, hidravlično 

uravnoteženje skupnega ogrevalnega sistema, upoštevanje pravil racionalnega in učinkovitega 

zračenja stanovanj, izolacija zunanjih sten oziroma fasad, … 

 

KSP Litija d.o.o. skupno gospodari z 11 kotlovnicami z različnimi tipi ogrevanja: kurilno olje, 

utekočinjen naftni plin, lesna biomasa (sekanci).  

 

Več objektov oziroma kotlovnic s katerimi upravlja javno podjetje je že opremljenih s kurilnimi 

napravami na lesno bio-maso: lesne sekance: Podružnična osnovna šola Vače; Gabrovka (ogrevanje 

treh več-stanovanjskih objektov in vrtca; poslovno stanovanjski objekt Jevnica 36). 

V novembru 2013 je bila kotlovnica v objektu Polšnik 25 preurejena na uporabo Bio-mase: lesne 

sekance. Investicijo je izvedlo podjetje EVJ Elektroprom d.o.o. iz Kisovca, katero bo, po pogodbi z 

etažnimi lastniki kotlovnice, zagotavljalo toplotno energijo za obdobje 15 let. 
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Podjetje ima pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in licence za opravljanje energetskih dejavnosti in 

usposobljene kadre: vodje energetskih naprav (2 delavca), strojnik kotla (2 delavca),  

 

3.4 NABAVNA FUNKCIJA IN JAVNA NAROČILA 

 

Zakon o javnem naročanju določa več vrst postopkov, ki jih naročniki lahko uporabimo pri naročanju 

blaga, storitev in gradenj in sicer glede na vrednost javnega naročila oziroma ali gre za javna naročila, 

ko je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. 

 

Javna naročila male vrednosti izvajamo v skladu z internim Pravilnikom o oddaji javnih naročil male 

vrednosti (ZJN-2) (za blago in storitve do vrednosti 40.000 EUR in za gradnje do vrednosti 80.000 

EUR brez DDV). Te vrste naročil se izvaja na dva načina in sicer: 

 

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

od 40.000 EUR za gradnje), kjer so se naročila oddala na podlagi naročilnice. Evidenca naročilnic 

se vodi preko informacijskega sistema.  

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

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

od 80.000 EUR za gradnje), kjer se naročila oddajajo na podlagi prejetih ponudb in izbora 

najugodnejše po odločitvi naročnika.  

 

V letu 2014 smo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 12/2013-UPB 5 in 19/14) 

izvedli po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi na Portalu javnih naročil naslednje javno 

naročilo: 

1.) JN 10134/2014 z dne 17.10.2014, dobava smetarskega vozila za pobiranje, stiskanje in odvoz 

odpadkov. Z izbranim dobaviteljem je bila 30.11.2014 sklenjena pogodba št. 01-4/2014-9 v vrednosti 

149.800,00 EUR. Rok dobave smetarskega vozila je konec aprila 2015.  
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3.5 VLAGANJE V RAZVOJ PODJETJA 

 

3.5.1.1.1 UREDITEV MEHANIČNE DELAVNICE ZA VZDRŽEVANJE STROJNEGA PARKA IN  
DELAVNICE ZA POTREBE VZDRŽEVANJA VODOVODOV 

 

V začetku 2014 smo v nadstrešnici obnovili in posodobili delavnico za vzdrževanje strojnega parka. 

Dodatno smo izolirali in znižali strop, na novo obdelali stene, izdelali nov kanal in tlak. V kanal smo 

vgradili dvigalo za tovorna vozila. Posebej pa smo  uredili še delavnico za potrebe vzdrževanja 

vodovodov. V njej se nahaja delovni pult, regal in oprema, ki jo pri svojem delu uporabljajo 

vzdrževalci vodovodnih sistemov. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.1.2  NABAVA  OSEBNEGA VOZILA 

V februarju 2014 smo nabavili novo osebno vozilo OPEL CORSA 1.4 kot nadomestilo za staro in 

iztrošeno osebno vozilo GOLF, letnik 1991in terensko vozilo TOYOTA HILUX z dograjeno priročno 

delavnico za izvajanje vzdrževalnih del na vodovodnih sistemih v občinah Litija in Šmartno pri Litiji. 

3.5.1.1.3 NABAVA VILIČARJA 

V juniju 2014 smo nabavili obnovljen viličar LINDE H30T, letnik 2007, ki je nadomestil star in 

iztrošen viličar INDOS VAD 38/30, letnik 1989. 

 

 
 

3.5.1.1.4 NABAVA MINI BAGRA 

V februarju 2014 smo nabavili mini bager TAKEUCHI TB216, ki je nadomestil star in že iztrošen 

mini bager TAKEUCHI TB016, letnik 2001. 
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4 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

4.1 BILANCA STANJA 
v EUR brez centov 

    Leto 2014 Leto 2013 I 14/13 

  SREDSTVA 2.958.843 2.956.335 100 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.176.215 1.250.554 94 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 8.643 11.896 73 

1. Dolgoročne premoženjske pravice 8.643 11.482 75 

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 414 0 

II. Opredmetena osnovna sredstva 1.167.572 1.238.658 94 

1. Zemljišča in zgradbe 583.181 600.419 97 

a) Zemljišča   106.266 106.266 100 

b) Zgradbe 476.915 494.153 97 

3. Druge naprave in oprema 584.391 638.239 92 

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 0 0   

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0 0   

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 1.776.274 1.704.953 104 

II. Zaloge 153.640 151.163 102 

1. Material 149.442 145.486 103 

3. Trgovsko blago 4.198 5.677 74 

III. Kratkoročne finančne naložbe 120.000 200.000 60 

2. Kratkoročna posojila 120.000 200.000 60 

b) Kratkoročna posojila drugim 120.000 200.000 60 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 1.488.871 1.340.099 111 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1.246.863 1.164.177 107 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 242.008 175.922 138 

V. Denarna sredstva 13.763 13.691 101 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 6.354 828 767 

  Zabilančna sredstva 259.905 262.486 99 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2.958.843 2.956.335 100 

A. KAPITAL  1.238.307 1.227.005 101 

I. Vpoklicni kapital 510.687 510.687 100 

1. Osnovni kapital 510.687 510.687 100 

II. Kapitalske rezerve 561.029 561.029 100 

III. Rezerve iz dobička 155.774 145.713 107 

1. Zakonske rezerve 15.011 14.525 103 

5. Druge rezerve iz dobička 140.763 131.188 107 

IV. Presežek iz prevrednotenja 1.572     

V. Preneseni čisti poslovni izid 0 0   

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 9.245 9.576 97 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 204.822 200.284 102 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 204.822 200.284 102 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 51.183 63.229 81 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 46.890 50.945 92 

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 46.890 50.945 92 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 4.293 12.284 35 

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 4.293 12.284 35 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 1.180.945 952.145 124 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 6.728 6.142 110 

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 6.728 6.142 110 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 1.174.217 946.003 124 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 518.495 476.599 109 

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 655.722 469.404 140 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 283.586 513.672 55 

  Zabilančne obveznosti 259.905 262.486 99 
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Iz izkaza Bilanca stanja na dan 31.12.2014 je razvidno, da so se sredstva in obveznosti do virov 

sredstev primerjavi z letom 2013 minimalno povečala (za 0,08 %).  

 

Na aktivni strani bilance stanja so se dolgoročna sredstva zmanjšala za cca 6 %, kar je posledica 

zmanjšanje sedanje vrednosti osnovnih sredstev zaradi amortiziranja oziroma ker podjetje v letu 2014 

ni vložilo vsa sredstva zbrane amortizacije v nove investicije. Medtem, ko so se kratkoročna sredstva 

povečala zaradi nekoliko višjih zalog in višjih poslovnih terjatev. Kratkoročne poslovne terjatve so se 

v primerjavi z letom 2013 povečale za 11 %, od tega so se za 7 % povečale poslovne terjatve do 

kupcev, za 38 % pa poslovne terjatve do drugih. V okviru poslovnih terjatev do drugih javno podjetje 

izkazuje kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun, kratkoročne terjatve za odbitni DDV, 

kratkoročne terjatve do rezervnega sklada večstanovanjskih stavb za račune dobaviteljev, ki konec 

leta 2014 niso bili poravnani in druge kratkoročne terjatve.  

 

Na pasivni strani bilance stanja se je celotni kapital podjetja v primerjavi z letom 2013 povečal za 1 

%, kar je rezultat pozitivnega poslovnega izida leta 2014. Na podlagi aktuarskega izračuna rezervacij 

za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, ki ga je izvedel pooblaščeni aktuar ob upoštevanju 

smrtnosti, fluktuacije in pričakovane rasti višine odpravnin in jubilejnih nagrad, so se rezervacije za 

pokojnine in podobne obveznosti  povečale za 2 %. Dolgoročne poslovne obveznosti so se znižale za 

obveznosti, ki bodo zapade v plačilo v letu 2015, zato so evidentirane med kratkoročnimi 

obveznostmi. Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi so evidentirane obveznosti iz poslovanja za 

tuj račun, obveznosti za okoljske dajatve, obveznosti do zaposlencev, obveznost do vračila plačane 

varščine za odpravo napak v garancijskem roku, ki se izteče v letu 2015 (prej je bila evidentirana med 

dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi) in druge kratkoročne obveznosti. Kratkoročne pasivne 

časovne razmejitve so se znižale zaradi porabe sredstev za vzdrževanje vodomerov in za vzdrževanje 

hišnih vodovodnih priključkov. 

 

V zabilančnih evidencah javno podjetje izkazuje sredstva in obveznosti iz naslova prispevka v 

rezervni sklad. Javno podjetje je kot upravnik nekaj večstanovanjskih hiš v občini Litija in občini 

Šmartno pri Litiji skladno s Stvarnopravnim zakonikom (SPZ, Ur. l. RS št. 87/2002) in Stanovanjskim 

zakonom (SZ-1, Ur. l. RS, št. 69/2003) dolžan od lastnikov stanovanj pobirati in voditi evidenco 

sredstev rezervnega sklada. Evidenco o zaračunanih, plačanih in porabljenih sredstvih rezervnega 

sklada javno podjetje evidentira v zabilančnih evidencah. Sredstva rezervnega sklada so premoženje 

etažnih lastnikov. Javno podjetje vodi za vsako stavbo evidenco posebej. Lastniki stanovanj in 

poslovnih prostorov prejmejo ločen račun za prispevek rezervnega sklada, tako da plačujejo sredstva 

rezervnega sklada na ločeni transakcijski račun rezervnega sklada Nove ljubljanske banke d.d. 

Ljubljana.  
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4.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA  
v EUR brez centov 

    leto 2014 leto 2013 I 14/13 

1. Čisti prihodki od prodaje 4.144.372 4.305.488 96 

  - čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb 3.362.793 3.080.731 109 

  - čisti prihodki od drugih dejavnosti 781.579 1.224.757 64 

2. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. poslovnimi prihodki 56.344 65.348 86 

  - subvencije 33.974 54.587 62 

  - drugi poslovni prihodki 22.370 10.761 208 

3. Stroški blaga, materiala in storitev 2.476.189 2.620.946 94 

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in stroški porabljenega materiala 748.687 679.610 110 

b) Stroški storitev 1.727.502 1.941.336 89 

  - stroški najemnin za infrastrukturo 595.168 572.075 104 

  - drugi stroški storitev 1.132.334 1.369.261 83 

4. Stroški dela 1.408.550 1.408.930 100 

a) Stroški plač 1.040.697 1.043.468 100 

b) Stroški pokojninskih in socialnih zavarovanj 195.553 187.653 104 

c) Drugi stroški dela 172.300 177.809 97 

5. Odpisi vrednosti 276.294 306.953 90 

a) Amortizacija 232.222 219.054 106 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 0 32   

  opredmetenih osnovnih sredstev       

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 44.072 87.867 50 

6. Drugi poslovni odhodki 50.140 46.896 107 

7. Finančni prihodki iz danih posojil 695 3.182 22 

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 695 3.182 22 

8. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 24.087 26.727 90 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 24.087 26.727 90 

9. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 7.291 2.247 324 

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 7.291 2.247 324 

10. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0   

11. Drugi prihodki 32.083 23.674 136 

12. Drugi odhodki 29.385 28.367 104 

13. Davek iz dobička         

14. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1+2-3-4-5-6+7+8-9-10+11-12-13) 9.732 10.080  97 

 
v EUR brez centov 
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Pregled čistih prihodkov od prodaje po posameznih vrstah: 
 v EUR brez centov 

Naziv Leto 2014 Leto 2013 I 14/13

Čisti prihodki iz dejavnosti GJS 3.362.793 3.080.731 109

- čisti prihodki iz omrežnin 696.215 401.660 173

- prihodki za vzdrževanje hiš. priključkov (iz PČR) 233.612 273.059 86

- prihodki za vzdrževanje vodomerov (iz PČR) 61.258

- drugi čisti prihodki iz GJS 2.371.708 2.406.012 99

Čisti prihodki iz tržnih dejavnosti 781.579 1.224.757 64

- čisti prihodki od prodaje blaga 4.966 3.703 134

- čisti prihodki iz najemnin 6.036 5.327 113

- čisti prihodki iz omrežnin 5.096 0

- prihodki za vzdrževanje vodomerov (iz PČR) 35.599 0

- drugi čisti prihodki iz tržnih dejavnosti 770.577 1.175.032 66

SKUPAJ 4.144.372 4.305.488 96  
 

Prihodki gospodarskih javnih služb znašajo 3.362.793 EUR, kar pomeni 81,14 % vseh čistih 

prihodkov od prodaje. Prihodki tržnih dejavnosti znašajo 781.579 EUR, kar pomeni 18,86 % vseh 

čistih prihodkov od prodaje.  

 

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

Naziv Leto 2014 Leto 2013 I 14/13

Subvencije dejavnosi GJS 10.466 35.724 29

Subvencija - sofinanciranje plinske kotlovnice KSP 2.475 0

Subvencija - vračilo trošarine 4.044 3.601 112

Subvencija - sofin. Zavod za zaposlovanje 3.006 10.377 29

Prihodki od prispevkov invalidov nad kvoto 16.451 2.410 683

Drugi prihodki iz poslovanja 7

Prevrednotovalni poslovni prihodki (oprema) 2.368 100 2.368

Popravki vrednosti terjatev 20.002 10.661 188

SKUPAJ 56.344 65.348 86

 

Subvencije občin za dejavnosti gospodarskih javnih služb so se zmanjšale zaradi uveljavitve cene 

omrežnine s 1.5.2014 na podlagi pripravljenih elaboratov skladno z Uredbo o metodologiji za 

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 

RS, št. 87/2012). Javno podjetje je skladno s Pogodbo o najemu javne infrastrukture in izvajanju 

gospodarskih javnih služb v občini Šmartno pri Litiji zaračunalo Občini Šmartno pri Litiji 

subvencijo do polne stroškovne cene javne infrastrukture za obdobje od 1.1.2014 do 30.4.2014.   

 

 



 

Stran 55 od 60 

 

 
 

 
 



 

Stran 56 od 60 

 

 
 

 



 

Stran 57 od 60 
 

4.3 IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH  

 

Izkaz poslovnih izidov po dejavnostih za leto 2014 (obe občini) 
 

 v EUR brez centov 

  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Oskrba  Odvajanje Ravnanje Pokopal. Indiv.kom. Skupna  SKUPAJ Tržne   

  PO DEJAVNOSTIH z vodo odpadnih s kom. in pogreb. raba kom. GJS dejavnosti VSE 

      voda odpadki dejavnost SKUPAJ raba   
 

SKUPAJ 

1. Čisti prihodki od prodaje 1.418.026 86.050 939.856 224.611 2.668.543 788.638 3.457.181 924.374 4.381.555 

2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. poslovnimi prihodki 15.274 5.003 14.302 1.409 35.988 6.498 42.486 13.857 56.343 

  - subvencije 5.905 4.561 0 0 10.466 0 10.466 0 10.466 

  - drugi poslovni prihodki 9.369 442 14.302 1.409 25.522 6.498 32.020 13.857 45.877 

4. Stroški materiala 271.273 6.273 102.974 32.540 413.060 98.920 511.980 236.707 748.687 

5. Stroški storitev 790.789 100.909 262.323 113.692 1.267.713 445.582 1.713.295 251.389 1.964.684 

  - stroški najemnin za infrastrukturo 444.166 87.007 34.465 21.045 586.683 8.485 595.168 0 595.168 

  - stroški drugih storitev 346.623 13.902 227.858 92.647 681.030 437.097 1.118.127 251.389 1.369.516 

6. Stroški dela 310.231 7.451 498.637 72.682 889.001 234.261 1.123.262 285.287 1.408.549 

7. Odpisi vrednosti 37.631 1.096 92.929 15.154 146.810 27.300 174.110 102.185 276.295 

  - amortizacija 27.413 604 80.738 14.544 123.299 25.434 148.733 83.489 232.222 

  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 10.218 492 12.191 610 23.511 1.866 25.377 18.696 44.073 

8. Drugi poslovni odhodki 48.193 18 598 71 48.880 653 49.533 607 50.140 

9. Finančni prihodki 6.394 150 5.846 1.526 13.916 5.272 19.188 5.595 24.783 

10. Finančni odhodki 1.531 36 1.400 366 3.333 1.263 4.596 2.696 7.292 

11. Drugi prihodki 6.818 113 11.552 1.152 19.635 3.990 23.625 8.458 32.083 

12. Drugi odhodki 4.757 101 4.497 1.040 10.395 3.592 13.987 15.398 29.385 

13. Davek iz dobička 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Čisti dobiček / čista izguba (1+2+3-4-5-6-7-8+9-10+11-12-13) -17.893 -24.568 8.198 -6.847 -41.110 -7.173 -48.283 58.015 9.732 
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4.4 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 občinah temelji na internem aktu »Sodila za razporeditev prihodkov, 

odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah«, 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 knjižijo po stroškovnih mestih. 

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

Prva tri mesta v šifrantu določajo in razčlenjujejo dejavnost, četrto mesto določa občino, peto 

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

neposredno posameznim dejavnostim po občinah, del stroškovnih mest pa je splošnih (režijskih) in 

s svojimi prihodki in odhodki posredno bremenijo posamezne dejavnosti po občinah z uporabo 

ključev (sodil). 

 

Temeljna stroškovna mesta so naslednja: 

 

 GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

 

a) Individualna komunalna raba: 

 oskrba s pitno vodo, 

 odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode,  

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

in  

 pogrebna in pokopališka dejavnost 

 

b) Skupna komunalna raba 

 vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in ulic, vključno z zimsko službo, vzdrževanje 

zelenih površin in vzdrževanje javne razsvetljave 

  

 TRŽNA DEJAVNOST 

 

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

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

večstanovanjskih 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; 

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

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

podjetja). 

 

Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev 

po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljne dejavnosti, imajo značaj 

splošnih stroškov in se najprej knjižijo na splošno stroškovno mesto »režija«. Stroški in prihodki, 

zbrani na stroškovnem mestu režija se delijo na posamezne dejavnosti in občine glede na delež 

(proizvajalnih) stroškov gospodarskih javnih služb in tržnih dejavnosti v celotnih (proizvajalnih) 
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stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja javno podjetje. Vključujejo 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 vzdrževanja in druge stroške, ki nastajajo v okviru opravljanja posamezne 

dejavnosti.  

 

Proizvajalni stroški so stroški, ki nastajajo v okviru opravljanja dejavnosti in jih je mogoče 

neposredno ali posredno povezati z ustvarjanjem poslovnih učinkov. Pomemben proizvajalni 

strošek je tudi najemnina gospodarske javne infrastrukture.  

 

Na splošnem stroškovnem mestu dejavnosti se zbirajo tiste vrste stroškov in prihodkov, ki jih ni 

mogoče že v prvi fazi knjižiti na posamezna stroškovna mesta, ugotoviti pa je bilo mogoče, da 

obravnavani stroški ali prihodki nastajajo v zvezi z neko dejavnostjo in so bili zato knjiženi na 

splošno stroškovno mesto take dejavnosti. S tega stroškovnega mesta se skupni stroški in prihodki 

dejavnosti razporejajo na stroškovna mesta posameznih dejavnosti po posameznih občinah. Na 

splošnih stroškovnih mestih dejavnosti se zbirajo različne vrste stroškov (stroški materiala, stroški 

storitev, stroški dela, stroški porabe goriva, stroški vzdrževanja, stroški zavarovanja strojev in 

vozil, stroški amortizacije, stroški skupnih objektov in naprav), ki se nato z različnimi sodili 

razporejajo na temeljne dejavnosti in občine. 

 

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 ključ delitve stroškov in prihodkov uporablja količinska prodaja 

vode po posamezni občini. Ključ se izrazi v odstotkih. 

 

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

se kot ključ delitve stroškov in prihodkov uporablja količina zaračunanih odpadkov za GJS 

po posamezni občini in tržno dejavnost. Ključ se izrazi v odstotkih. Na splošno stroškovno 

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

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

knjižiti na GJS po občinah in tržno dejavnost (zbiranje, odvoz in deponiranje nenevarnih 

odpadkov). 

 

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

uporablja količina zaračunanih odpadkov za GJS po posamezni občini in tržno dejavnost. 

Ključ se izrazi v odstotkih. Na splošno stroškovno mesto pretovorna postaja se knjižijo 

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 tržna dejavnost. 

 

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

delijo po občinah, v okviru občine pa še na GJS in tržno dejavnost. Ključ delitve za stroške 

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

zaračunana količina odpadkov na dejavnosti GJS na območju občine Litija in tisti del 

zaračunanih odpadkov tržne dejavnosti, ki se odlaga na deponiji Unično (deponija občine 

Litija) ali drugi deponiji občine Litija. Ključ delitve za stroške prevoza iz pretovorne 

postaje do deponije in deponiranje, ki nastajajo za občino Šmartno pri Litiji je zaračunana 

količina odpadkov na dejavnosti GJS na območju občine Šmartno pri Litiji in tisti del 

zaračunanih odpadkov tržne dejavnosti, ki so odlaga na deponiji Globoko ali drugi deponiji 

Občine Šmartno pri Litiji. 

 



 

Stran 60 od 60 

 

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

prebivalcev posamezne občine, tako na Občino Litija odpade 73,60% in Občino Šmartno 

pri Litiji 26,40%. 

 

 

 

 

Litija, 12.03.2015 

 

direktor podjetja: 

Roman Ciglar, dipl.ing.str. 

 

 

 

 

 

 


