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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 JP KSP Litija,  d.o.o, Ur. list RS št. 129/06, 61/2008).  
 
Delo podjetja, kot je navedeno zgoraj, vodi direktor preko vodij sektorjev in služb, ki so  
odgovorni svojemu neposrednemu vodji, kar pomeni linijski sistem vodenja. 
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ORGANIGRAM    KSP LITIJA d.o.o. 
 
 
 
 
 

 

OBČINA LITIJA OBČINA ŠMARTNO 
PRI LITIJI 

SKUPNI ORGAN: 
- župan občine Litija 
- župan občine Šmartno pri Litiji 

 

POSLOVNI SEKRETAR 
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Direktor javnega podjetja 
 
Javno podjetje ima direktorja, ki zastopa in predstavlja podjetje, organizira in vodi delovni proces in 
poslovanje podjetja, odgovarja za zakonitost dela podjetja in samostojno 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  
    - avtostrojni park 
    - nabava – skladišče  
    - gradbena dejavnost 

 
POSLANSTVO PODJETJA 
 
Temeljno poslanstvo podjetja je oskrba prebivalcev obeh občin s kvalitetnimi komunalnimi 
storitvami. 
 
Javno podjetje KSP Litija d.o.o., v lasti  ustanoviteljic občine Litija in občine Šmartno pri Litiji, je 
ustanovljeno s ciljem opravljanja dejavnosti zagotavljanja javnih dobrin in storitev  vsem občanom 
pod čim bolj enakimi pogoji.     
 
 
VIZIJA  
 
Vizija Javnega podjetja KSP Litija d.o.o., je postati prepoznaven in zanesljiv ponudnik komunalnih 
storitev za občane. 
Na podlagi postavljenih okvirjev vizije, določamo naslednje izvedbene cilje: 

• varovanje naravnih virov in dvig ekološke osveščenosti prebivalstva, s čimer želimo prispevati 
svoj delež k zmanjševanju obremenjevanja okolja, 

• nenehno izboljševanje obstoječih in razvijanje novih postopkov dela in storitev, 
• nenehno informiranje, usposabljanje in motiviranje vseh zaposlenih, 
• rast podjetja in izboljševanje učinkovitosti sistemov vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem. 
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TEMELJNE VREDNOTE IN POLITIKA  
 

- visoka kakovost izvajanja celotne dejavnosti, 
- znanje, ustvarjalnost, samoiniciativnost in inovativnost, 
- zanesljivost, učinkovitost in prilagodljivost potrebam podjetja in družbe, 
- varno delo in skrb za zdravje zaposlenih, 
- odgovornost do uporabnikov, lastnine in lastnikov ter naravnega in družbenega okolja, 
- spoštovanje dogovorjenih rokov, časa, sodelavcev, uporabnikov ter naročnikov storitev, 
- v podjetju in izven podjetja sodelujemo na temelju odprtega, argumentiranega, strpnega in 

kulturnega dialoga ter medsebojnega spoštovanja, 
- zavračamo korupcijo, klientelizem, lobiranje in nepotizem, 
- odgovorni smo za doseganje skupnih ciljev, 
- pri vseh aktivnostih skrbimo za ugled podjetja,  
- s pogumom, odločnostjo in osebno moralo, bomo delali za skupno dobro in napredek  in 

kolikor bo le mogoče zagovarjali racionalna stališča ter z neprizanesljivo kritiko opozarjali 
tudi avtoritativno oblast na vplive politike in kapitala,  

- zavezani smo k stalnemu izboljševanju kakovosti storitev in dobrin, zdravja in varnosti ter 
zmanjševanju onesnaževanja okolja,  

- zavezani smo k spoštovanju ustavnih in zakonskih načel ter temeljnih moralnih in etičnih 
norm, 

- javnosti omogočamo dostop do politike kakovosti, ravnanja z okoljem ter zdravja in varnosti, 
- sistem kakovosti, ravnanja z okoljem ter zdravja in varnosti bomo vzdrževali na ravni zahtev 

mednarodnega standarda za vodenje in zagotavljanje kakovosti ISO 9001 in 14001.  
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2 PISMO DIREKTORJA 
 
V poslovnem letu 2010 smo nadaljevali zastavljeno poslovno politiko podjetja skladno s planom 
javnega podjetja. Načrtovane naloge so v okviru možnosti podjetja izpolnjene, prav tako je dosežen  
tudi planirani rezultat poslovanja. 
 
Leto 2010 je bilo za javno podjetje prelomno leto, saj se je spremenil način poslovanja na področju 
dejavnosti GJS. Začetne težave, ki so nastopile pri prenosu sredstev v upravljanje iz poslovnih knjig 
javnega podjetja v poslovne knjige občine, so se tekom leta stopnjevale. Težave so se pojavljale 
predvsem zato, ker so morale občine prihodke in odhodke iz naslova najemnin za GJI prikazati preko 
proračunskih sredstev. Težave so se pojavljale tudi pri izvajanju obnovitvenih investicij, saj je javno 
podjetje veliko energije porabilo, da je utemeljilo zakaj so takšne investicije nujno potrebne. 
Ocenjujem, da bo zaradi tega leto 2011 za javno podjetje še težje. 
 
Zaradi splošne gospodarske krize in  zamrznjenih cen komunalnih storitev smo leto 2010 zaključili  z 
1.567 EUR čistega dobička. Ker v letu 2010 nismo uspeli uveljaviti novih prodajnih cen skladno s 
Pravilnikom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
je Občina Litija odpisala terjatve iz naslova najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, Občina 
Šmartno pa je najemnino gospodarske javne infrastrukture subvencionirala. To pomeni, da je javno 
podjetje pri opravljanju gospodarskih javnih služb doseglo negativni poslovni izid. Dolgoročno 
gledano lahko takšna situacija vpliva tudi na samo kvaliteto izvajanja storitev gospodarskih javnih 
služb, saj bo infrastruktura, ki jo javno podjetje potrebuje za izvajanje teh dejavnosti iz leta v leto 
slabša. Pomembno je, da se čim prej uveljavijo prodajne cene v višini polne lastne cene, kar pomeni, 
da morajo uporabniki v cenah storitev GJS plačati tudi celotno najemnino GJI.  
 
Javno podjetje v letu 2010 ni uveljavilo cen po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, predvsem zaradi Uredbe o določitvi 
najvišjih cen komunalnih storitev, ki prepoveduje spremembo cen, kljub temu, da je pridobilo 
Pozitivno strokovno mnenje ministrstva, pristojnega za okolje, o izpolnjevanju oskrbovalnih 
standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za opravljanje 
javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe na območju 
obeh občin (voda – obe občini, odpadki – samo Občina Litija). 
 
Kljub vsesplošni gospodarski krizi in prenizkim cenam komunalnih storitev pa uporabnikom naših 
storitev zagotavljamo kvalitetne storitve na področju oskrbe s pitno vodo, ravnanja s komunalnimi 
odpadki, odvajanja odpadnih voda, čiščenja javnih površin in vzdrževanja skupne komunalne rabe, 
torej se standard izvajanja teh storitev ni zmanjšal.  
V letu 2010 je bil spremenjen tudi način opravljanja storitev upravljanja s stanovanji in poslovnimi 
prostori v lasti občin. V preteklosti je javno podjetje stanovanja in poslovne prostore v lasti občin 
vodilo kot sredstva v upravljanju. Z izločitvijo sredstev v upravljanju je javno podjetje moralo iz 
svojih osnovnih sredstev izločiti tudi stanovanja in poslovne prostore. Z Občino Litija je javno 
podjetje sklenilo Aneks št. 3 k pogodbi o prenosu stanovanjskega in poslovnega fonda v upravljanje, s 
katerim se je dogovorilo (z občino), da storitve upravljanja opravlja v tujem imenu za tuj račun. Z 
Občino Šmartno pri Litiji je javno podjetje sklenilo novo Pogodbo o prenosu osnovnih sredstev iz 
poslovnih knjig in opravljanja poslov upravljanja s stanovanji in poslovnimi prostori št. 4276-1/2010-
2. Na podlagi te pogodbe javno podjetje storitev upravljanja opravlja v tujem imenu za tuj račun. 
 
Ocenjujem, da spremembe glede javne infrastrukture, zaračunavanja najemnine s strani občin 
(investicije, investicijsko vzdrževanje, ipd), niso prinesle nič dobrega za izvajalca javne službe niti ne 
za uporabnika.  
 



 

Stran | 7  
 

V prihodnje se obetajo največje spremembe na področju ravnanja z odpadki, v obravnavi je 
sprememba zakonodaje, nova Uredba o odlaganju odpadkov. Pomembna in glavna novost je predlog 
za obvezno storitev zbiranja odpadne embalaže, hišnih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 
odpada »od vrat do vrat«, kar pomeni, da se bosta na tako imenovanih ekoloških otokih zbirala samo 
še papir in steklo. 
 
Še naprej bo potrebno iskati rešitve, ki bodo privedle do čim bolj optimalnega organiziranja javnih 
služb. 
 
 
 
 
 
 
 
Litija, MAREC 2011 

    Direktor: 
                                                                                          Roman Ciglar,  dipl.ing.str. 
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3 ANALIZA POSLOVANJA DRUŽBE V LETU 2010 
 
V javnem podjetju smo v letu 2010 izvajali naslednje gospodarske javne službe: oskrba z vodo, 
odvajanje komunalnih odplak, odvoz in deponiranje odpadkov, 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 dejavnost ravnanja z odpadki iz 
gospodarstva. Stroški in prihodki v zvezi s takimi storitvami se spremljajo posebej in se ne 
obravnavajo kot opravljanje gospodarskih javnih služb. 
 
S 1.1.2010 je javno podjetje iz svojih poslovnih knjig izločilo sredstva v upravljanju, katerih lastnika 
sta Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji. V prvi polovici leta je javno podjetje z občinama 
sklenilo Pogodbo o najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb. Z navedeno 
pogodbo je uredilo medsebojna razmerja z občinama, ki se nanašajo na najem in uporabo 
infrastrukture, vodenje evidenc o infrastrukturi, obračunavanje in plačevanje najemnine za najeto 
infrastrukturo, vzdrževanje infrastrukture in izvajanje investicij v infrastrukturo.  
 
V nadaljevanju je na podlagi ključev za razporeditev prihodkov in stroškov, ki so opisani v poglavju 
7.2., prikazan končni poslovni izid za leto 2010 po dejavnostih gospodarskih javnih služb po občinah. 
V tabeli so za primerjavo prikazani tudi poslovni izidi za leto 2009.  
 
Prikaz rezultatov po dejavnostih in občinah za leto 2010 in leto 2009: 

             v EUR brez centov 

DEJAVNOST    Občina Litija I  Občina Šmartno I        SKUPAJ I

2010 2009 10/09 2010 2009 10/09 2010 2009 10/09

I. Gospodarske javne službe -219.790 -152.921144 -75.332 -59.359 127 -295.122 -212.280 139

    * proizvodnja in distribucija vode -46.213 -46.436 100 -13.713 -15.160 90 -59.926 -61.596 97

    * odvajanje odplak -48.267 0 -8.421 0 -56.688 0
    * čiščenje odpadne vode -16.244 -4.337375 0 0 -16.244 -4.337 375

    * ravnanje z odpadki -104.021 -103.168101 -57.270 -45.737 125 -161.291 -148.905 108

    * pogrebna in pokopališka dejavnost -8.266 0 4.072 1.538 265 -4.194 1.538 -273

    * vzdrževanje skupne kom. rabe 3.221 1.020316 0 0 3.221 1.020 316

SKUPAJ -219.790 -152.921 -75.332 -59.359 -295.122 -212.280  
 
Tabela prikazuje poslovne izide po posameznih dejavnostih gospodarskih javnih služb po občinah za 
leto 2010 in za leto 2009. Razlike se pojavljajo predvsem pri dejavnosti gospodarske javne službe 
odvajanja odpadnih voda, čiščenje odpadnih voda ter pogrebne in pokopališke dejavnosti, zaradi 
celotnega pokrivanja stroškov amortizacije za sredstva teh dejavnosti v breme obveznosti do občin v 
letu 2009. Občina Litija je na podlagi Sklepa o odpisu terjatev, ki ga je dne 16.2.2011 sprejel Občinski 
svet Občine Litija izstavila dobropise za zaračunano najemnino sredstev gospodarske javne 
infrastrukture za leto 2010 v višini 176.645 EUR brez DDV (v višini odprtih terjatev iz tega naslova 
na stanje 31.12.2010). Javno podjetje je za pokrivanje stroškov najemnine gospodarske javne 
infrastrukture v letu 2010 Občini Šmartno pri Litiji zaračunalo subvencijo v višini 22.950 EUR brez 
DDV (v višini 50 % nepokrite najemnine GJI). Do razlik prihaja tudi zaradi spremembe oziroma 
uskladitve sodil za razporejanje splošnih prihodkov in stroškov ter odhodkov s Pravilnikom o 
oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so razkrita v 
poglavju 7.2. 
 
Zaskrbljujoče je, da je poslovni izid gospodarskih javnih služb iz leta v leto slabši, v letu 2010 se je v 
primerjavi z letom 2009 poslabšal za 39%. Razlog za to so, poleg zgoraj naštetih, tudi prenizke cene 
storitev gospodarskih javnih služb, ki se že nekaj let niso spremenile. V kolikor se cene komunalnih 
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storitev ne bodo povišale in uskladile s Pravilnikom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja, javno podjetje ne bo sposobno plačevati svojih obveznosti 
tako do občine (najemnina) kot do ostalih dobaviteljev. 
 
Negativni poslovni izid, ki je nastal pri opravljanju dejavnosti gospodarskih javnih služb, je javno 
podjetje pokrilo s pozitivnim poslovnim izidom tržnih dejavnosti.  
 
Iz analize računovodskih izkazov za leto 2010 je razvidno, da je javno podjetje uspešno zaključilo 
poslovno leto in doseglo dobiček na ravni podjetja v višini 1.567 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 2010 in 2009 je prikazana v poglavju 6.2. 
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4 POSLOVNO POROČILO  

4.1 POROČILO IZ KADROVSKE EVIDENCE ZA LETO  2010 
4.1.1   STRUKTURA ZAPOSLENIH PO IZOBRAZBI V  2010 
 

stopnja izobrazbe                 število zaposlenih               

 I. 10 delavcev 

 II. 4 delavci 

 III. 4 delavci 

 IV. 11 delavcev 

 V. 13 delavcev 

 VI. 10 delavcev 

 VII.     3 delavci 

 

 
 
Ob koncu leta 2010 je bilo v podjetju zaposlenih 55 delavcev za nedoločen čas. 
 
V preteklem letu podjetje ni zaposlovalo novih delavcev. En delavec se je invalidsko  upokojil, enemu 
delavcu je potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas, dva delavca pa sta v mesecu decembru dobila 
odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Povprečna zaposlenost skozi leto 2010  je 
znašala 57,6  delavca. 21 delavcev je bilo zaposlenih na enoti ravnanja s komunalnimi odpadki, 18 
delavcev je delalo na izvajanju ostalih dejavnosti (gradbišča, vodovod, pokopališča, vzdrževanje 
občinske infrastrukture), 3 delavci  so  bili  zaposlenih na nalogah upravljanja, ogrevanja in vodenja 
skladišča, ostali delavci so bili zaposleni v režiji, kjer je evidentirana tudi čistilka. Delavci se glede na 
velikost podjetja,  fleksibilnost dela ter potrebe dela, dnevno prerazporejajo med dvema osnovnima 
dejavnostima.  
 
3. STAROSTNA STRUKTURA ZAPOSLENIH KONEC LETA 2010 
Skupina  Moški  Ženske  Skupaj  Odstotno 
21 – 30  5 2 7 12,73 % 
31 - 40 13 2 15 27,27 % 
41 - 50 14 5 19 34,55 % 
51 - 60 13 1  14  25,45 % 
                                45                          10                             55 
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4. BOLEZNINE, NEZGODE  PRI DELU, IZVEN DELA, NEGA,  KRVODAJALSTVO  
 
                         LETO 2010 
do 30 dni (breme DO)  nad 30 dni (breme 

ZZZV) 
3921 ur 4012 ur 
Skupaj: 7933 ur 

 
V letu 2010 so bili v podjetju zaposleni 3 delavci, ki jim je z odločbo ZPIZ-a priznana III.  kategorija 
invalidnosti, eden od teh se je v septembru invalidsko upokojil.  
Delavcem je omogočena prostovoljna udeležba na rednih krvodajalskih akcijah (169. čl ZDR).  
Obravnavane so bile 3 nezgode pri delu.  
 
4.1.2 VARSTVO PRI DELU, OPREMLJENOST DELOVNIH MEST, IZOBR AŽEVANJE 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 Alarm d.o.o. iz 
Ljubljane, ki analizira tudi vse nesreče pri delu. Delavci so  zavarovani za primer nesreče in poškodbe 
pri delu in izven dela. Redno se opravljajo zdravniški pregledi.  Pred sklenitvijo delovnega razmerja je 
vsak delavec napoten na predhodni  zdravniški pregled ter na izobraževanje in preizkus znanja iz 
varstva in zdravja pri delu.  Delavci so oskrbljeni z ustreznimi zaščitnimi sredstvi in oblekami ter 
obutvijo, kot je predpisano na podlagi ocene tveganja delovnih mest v podjetju, ki jo je izdala zgoraj 
navedena firma, pooblaščena za varstvo pri delu ob sodelovanju pooblaščene zdravnice specialistke 
medicine dela in je redno revidirana. Vodstvo si prizadeva za visoko stopnjo organizacijske kulture in 
menedžerski pristop vodenja,  s poudarkom na teamskem delu.  
 
Povečuje se izobrazbena struktura zaposlenih. Tudi na delovnih mestih, kjer se zahteva II. stopnja 
strokovne izobrazbe – usposabljanje z delom, so zaposleni delavci s poklicno ali srednjo  strokovno 
izobrazbo – IV. ali  V. stopnja.   V letu 2010 je ena delavka zaključila  študij na Fakulteti za 
organizacijske vede in si pridobila  strokovni  naziv  diplomirani organizator – manager. Ena delavka 
je zaključila  študij  na II. bolonjski stopnji Ekonomske fakultete in si  pridobila  naziv  magistrica 
poslovnih ved.  Dva delavca sta  v lastni režiji zaključila študij komunalnega inženirstva in si 
pridobila naziv: komunalni inženir. Eden od delavcev z dolgoletnim stažem v podjetju, trenutno 
razporejen v enoti ravnanja s komunalnimi odpadki,  se še izobražuje v smeri komunalnega 
inženirstva.  
 
Delavke finančno računovodskega sektorja se udeležujejo seminarjev, ki se tičejo dokaj pogostih 
sprememb na finančno – računovodskem  področju. 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 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 horizontalnega izobraževanja in ne zgolj s pridobivanjem stopenj izobrazbe,  ne glede na 
uporabnost  tako pridobljenega znanja. 
 



 

Stran | 12  
 

4.2 IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
 
4.2.1 OSKRBA Z VODO 
 
VODOVODNI SISTEMI, KI SO V UPRAVLJANJU KSP LITIJA D.O.O. 

 
 
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., ima v upravljanju deset javnih 
sistemov oskrbe z vodo. 
 
1. Vodovod Litija – Šmartno (levi breg Litija, desni breg Litija, Tenetiše, Breg, Šmartno pri Litiji, 
Črni potok-del, Mala Kostrevnica-del),  

2. Vodovod Primskovo, ki oskrbuje več okoliških vasi (Gradišče, Sevno, Poljane, Zagrič-del, Dolnji 
Vrh in Gornji Vrh, Kamni Vrh-del), 

3. Vodovodi Kresnice (Kresnice, Kresniški Vrh), 
4. Vodovod Mišji dol (Mihelca, Mišji dol, Stara Gora pri Velikem Gabru),  
5. vodovod Golišče (Golišče, Veliki Vrh), 
6. vodovod Konjšica (Konjšica, Ravne), 
7. vodovod Mala Goba, (Mala Goba , Velika Goba in Preženjske njive), 
8. vodovod Vače (Vače, Klenik, Potok pri Vačah), 
9. vodovod Vintarjevec – Dom Tisje (Vintarjevec-del, Črni potok-del), 
10. vodovod Čateška Gora-Gabrska Gora (Čateška Gora, Gabrska Gora, Okrog, Kržišče). 
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Skupaj imamo v upravljanju 2584 vodomerov v uporabi. V letu 2010 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 2010 smo zamenjali 450 vodomerov z letnico overitve 2005 in nižja in priklopili 94 novih 
uporabnikov. 
 
KSP Litija d.o.o. ima v upravljanju in vzdrževanju naslednje dolžine sekundarnih, primarnih in 
magistralnih cevovodov nad dimenzijo cevovoda DN 80 po posameznih vodovodnih sistemih. 
 
Dolžina cevovodov po vodovodnih sistemih na dimenzijo DN 80: 
 
DOLŽINA CEVOVODOV LITIJA NAD DN 80

DOLŽINA SKUPAJ LITIJA: 55.116,01 m
DOLŽINA CEVOVODOV ŠMARTNO PRI LITIJI NAD DN 80

DOLŽINA SKUPAJ ŠMARTNO: 8.841,98 m
DOLŽINA SKUPAJ LITIJA IN ŠMARTNO: 63.957,99 m

DOLŽINA CEVOVODOV KRESNICE NAD DN 80
DOLŽINA SKUPAJ KRESNICE: 10.088,29 m

DOLŽINA CEVOVODOV GOLIŠ ČE NAD DN 80
DOLŽINA SKUPAJ GOLIŠ ČE: 3.044,40 m

DOLŽINA CEVOVODOV VA ČE NAD DN 80
DOLŽINA SKUPAJ VA ČE: 6.889,57 m

DOLŽINA CEVOVODOV PRIMSKOVO NAD DN 80
DOLŽINA SKUPAJ PRIMSKOVO: 6.729,00 m

DOLŽINA CEVOVODOV ČATEŠKA GORA-GABRSKA GORA NAD DN 80
DOLŽINA SKUPAJ ČAT.GORA-GABR.GORA: 8.999,00 m

DOLŽINA CEVOVODOV KONJŠICA NAD DN 80
DOLŽINA SKUPAJ KONJŠICA: 12.091,72 m

DOLŽINA CEVOVODOV VINTARJEVEC -
DOM TISJE NAD DN 80, SKUPAJ DOLŽINA: 3.802,00 m
DOLŽINA CEVOVODOV SKUPAJ NAD DN 80 115.601,97 m  
 
V letu 2010 smo nadgradili sistem regulacije in krmiljenja vodovodnih sistemov, povezali smo 
določene vodovodne sisteme v nadzorni center (Čateška Gora-Gabrska Gora-hidropostaja, Kresnice 
dodatna črpalka, GPRS komunikacija). 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, itd. 
 
V letu 2010 smo izdali: 121 soglasij za priključitve na javno infrastrukturo, 11 soglasij k projektnim 
rešitvam, 3 projektne pogoje, 2 mnenja, 3 smernice. Strošek izdaje dokumentov se obračuna mesečno 
Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji, glede na to za katero območje je bil izdan dokument. V 
spodnji tabeli je razvidno izdajanje soglasij, projektnih pogojev, smernic in mnenj v letu 2010 glede 
na območje občin in po vodovodnih sistemih ter razčlenitev soglasij glede na rešitve odvajanja 
odpadnih voda in priključitve na vodovode predvidenih stanovanjskih objektov. 
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Pregled izdaje soglasij, projektnih pogojev, smernic in mnenj v letu 2010: 
 

IZDANA SOGLASJA /PROJEKTNI 
POGOJI/SMERNICE/MNENJA LETO 2010       

VRSTA DOKUMENTA OBČINA LITIJA 
OBČINA 

ŠMARTNO SKUPAJ 
PROJEKTNI POGOJI 3 0 3 
SOGLASJA K PROJEKTNIM REŠITVAM 9 2 11 

SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV /         
                          SOGLASJA: 99 22 121 

NA JAVNI VODOVOD 74 18 92 
ZASEBNI VODOVOD/PREOBREMENITEV JV 5 0 5 

ZASEBNI VODOVOD 19 3 22 
NA JAVNO KANALIZACIJO 21 3 24 
MALA ČISTILNA NAPRAVA 23 11 34 
NEPRETOČNA GREZNICA 23 2 25 

GREZNICA 3 2 5 
SMERNICE 1 2 3 
MNENJA 1 1 2 
IZDANA SOGLASJA NA POSAMEZNEM JAVNEM 
VODOVODU/JAVNI KANALIZACIJI       
JV LITIJA 24    
JV KRESNICE 5    
JV VAČE 4    
JV VAČE-RŽIŠČE/preobremenjeno 4    
JV GOLIŠČE 3    
JV GOLIŠČE/preobremenjeno 1    
JV KONJŠICA 2    
JV MALA GOBA 1    
JV RIBČE 2    
JV ČATEŠKA-GABRSKA GORA 8    
DRUGI JAVNI VODOVODI 20    
JV ŠMARTNO   6  
JV MIŠJI DOL   2  
JV PRIMSKOVO   3  
JV VINTARJEVEC - DOM TISJE   0  
DRUGI JAVNI VODOVODI   7  
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Napake na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo 
 
V preteklem letu smo odpravili 35 napak na sekundarnih cevovodih in 7 napak na transportnem 
cevovodu (magistralni cevovod), skupaj 42 napak.  
 
Na spodnjih slikah prikazujemo odpravo napake na magistralnem cevovodu Gozd-Reka – Litija, PVC 
fi 300. Najprej pridobimo informacijo o nastali napaki na magistralnem cevovodu preko nadzornega 
sistema, ki dežurnemu vodovodarju sporoči prekinitev dotoka vode. Včasih dobimo tudi klic občana, 
ki nas opozori na nastalo napako, v primeru da opazi napako v naravi. Takšna informacija je zelo 
dobrodošla saj je ključnega pomena za hitro posredovanje. Če napaka ni točno locirana, jo je potrebno 
odkriti na terenu, kar pa včasih ni lahko, ker je trasa cevovoda dolga 12 km in je napako včasih tudi 
težko odkriti  (vegetacija, poljski pridelki,...). Glede na situacijo, količino zaloge vode v vodohranih v 
Litiji, se odločimo o obveščanju porabnikov pitne vode preko medijev o možni moteni oskrbi s pitno 
vodo. 
Po uspešnem lociranju napake, se zapre dotok vode v jašku v naselju Gozd-Reka. Istočasno se 
organizira in zbira strokovno usposobljena ekipa za izvedbo izkopa in odprave napake na cevovodu. 
Z rovokopačem se izkoplje jamo v dolžini sedem do osem metrov in širine dva metra. Globina izkopa 
je odvisna od položenega cevovoda. Material se odlaga na rob izkopa.  
Po izkopu se očisti cev in se jo odstrani iz sistema. Iz jame se črpa odvečna voda. Ko je dno izkopa 
pod cevjo in cevovod očiščen, se pristopi k vgradnji cevi PVC fi 300, dolžine približno šest metrov. 
Po vgradnji in zatesnitvi cevi se odpre dotok vode in se izpira cevovod trideset minut. Voda teče 
gravitacijsko in preden se ustvari potreben tlak v cevovodu, da premaga višinsko razliko do 
vodohrana v Sitarjevcu, traja dve uri. Cev se obsuje s peskom, kasneje po izsušitvi izkopanega jarka, 
se odpravijo posledice izkopa. Teren se vzpostavi v prvotno stanje. 
 

   

Locirana napaka na robu njive Jama od izpiranja materiala Čiščenje dna jarka in cevi 
   

 
 

 
Napaka na cevi Odstranitev cevi PVC fi 300 Vgraditev nove cevi PVC fi 300 
   

Odprava napake na magistralnem vodu Gozd-Reka – Litija, KSP Litija d.o.o. 
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Namestitev reparaturne objemke na AC sekundarno cev, KSP Litija d.o.o. 

 

 
Zamenjava dela sekundarne cevi iz polietilena zaradi puščanja cevovoda, KSP Litija d.o.o. 
 
 
 
 



 

Stran | 17  
 

Napake na vodovodnih sistemih spremljamo tudi v geoinformacijskem programu (na karti je 
označena odpravljena napaka z rdečo piko). 
 
Lokacija napak na javnih sistemih oskrbe z vodo (primer), KSP Litija d.o.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stran | 18  
 

Izvajali smo vzdrževalna dela zamenjave sekundarnih dotrajanih cevovodov in razširitve vodovodnih 
sistemov skupne dolžine 2.363 m, v skladu s programom del. Nadzor nad deli je vršil: PINO d.o.o., 
Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija. Dela so razvidna iz spodnje tabele.  
 
 
Pregledna tabela izvedenih del v letu 2010: 
 
Zap.št.

Datum 
obračuna

Št. Invest. Št. DN Objekt Vodovodni sistem Material Premer cevi [mm] Dolžina [m]

1.3.2010 02739 2453 ZAMENJAVA PH Z NH GOLIŠČE GOLIŠČE PE 90 3
75 20

2. 1.4.2010 02734 2530 ZAMENJAVA SEK. CEV. BOBEK-PRAPROŠČE LITIJA PE 110 100
3. 6.4.2010 02734 2515 HIDROPOSTAJA VH ČATEŠKA GORA ČATEŠKA GORA-GABRSKA GORA/ / /
4. 10.5.2010 02711 2621 UREDITEV KOMORE VH SITARJEVEC LITIJA / / /
5. 10.5.2010 02710 2663 UREDITEV VHODNIH VRAT IN ZRAČNIKA VH TENETIŠE LITIJA / / /
6. 10.5.2010 02714 2627 IZVEDBA SEK. CEV. GOLIŠČE-OSTREŽ GOLIŠČE PE 63 200
7. 10.5.2010 02715 2577 ZAMENJAVA SEK. CEV. LJUBLJANSKA C.-GRAŠKA C. LITIJA PE 90 68
8. 4.6.2010 02711 2621 UREDITEV KOMORE VH SITARJEVEC LITIJA-ŠMARTNO / / /
9. 1.7.2010 02712 2621,267 UREDITEV KOMORE VH SITARJEVEC LITIJA-ŠMARTNO / / /

10. 1.7.2010 2752 2752 1.IZVEDBA ZAMENJAVE SEK. VODA KRESNICE PRI OBJEKTU KRESNICE 65 (MENJAVA PH Z NH) IN PRI OBJEKTIH KRESNICE 88,89,90,91,92,93KRESNICE PE 90 1
11. 1.7.2010 2791 2791 IZVEDBA SEK. CEV. ZG. KRESNIŠKI VRH (SOBOČAN) KRESNICE PE 90 200
12. 1.7.2010 02715 2577 ZAMENJAVA SEK. CEV. LJUBLJANSKA C.-GRAŠKA C. LITIJA / / /
13. 1.7.2010 2747 2747 IZVEDBA SEK. CEV. STARA GORA PRI VEL. GABRU MIŠJI DOL PE 90 200
14. 1.7.2010 2764 2764 IZVEDBA ZAMENJAVE SEK. CEV. VAČE (IV.FAZA) VAČE PE 110 68
15. 90 5
16. 13.7.2010 2737 2515 3. DELNI OBRAČUN IZVEDBE HIDROPOSTAJE ČATEŠKA GORA - PROGRAM OPREMLJANJAČATEŠKA GORA-GABRSKA GORA/ / /
17. 20.7.2010 2752 2752 2.IZVEDBA ZAMENJAVE SEK. VODA KRESNICE PRI OBJEKTU KRESNICE 65 (MENJAVA PH Z NH) IN PRI OBJEKTIH KRESNICE 88,89,90,91,92,93KRESNICE PE 90 71
18. 22.7.2010 2829 2829 1. IZVEDBA SEK. CEV. DOLNJI VRH, PRIMSKOVO PRIMSKOVO PE 90 300
19. 2.9.2010 2938 2938 2. IZVEDBA PODESTA, LESTVE, OGRAJE VH KRESNICE KRESNICE / / /
20. 6.10.2010 2764 2764 2.IZVEDBA ZAMENJAVE SEK. CEV. VAČE (IV.FAZA) VAČE / / /
21. 30.9.2010 02737 2515 3. DELNI OBRAČUN IZVEDBE HIDROPOSTAJE ČATEŠKA GORA - PROGRAM OPREMLJANJAČATEŠKA GORA-GABRSKA GORA/ / /
22. 30.10.2010 2515 2515 5. DELNI OBRAČUN IZVEDBE HIDROPOSTAJE ČATEŠKA GORA - PROGRAM OPREMLJANJAČATEŠKA GORA-GABRSKA GORAPE 63 350
23. 30.10.2010 2938 2938 3. IZVEDBA PODESTA, LESTVE, OGRAJE VH KRESNICE KRESNICE PE 110 345
24. 63 292
25. 3.1.2011 2938 2938 6. DELNI OBRAČUN IZVEDBE HIDROPOSTAJE ČATEŠKA GORA ČATEŠKA GORA-GABRSKA GORA/ / /
26. 3.1.2011 02712 2621,267 4. DELNI OBRAČUN UREDITEV KOMORE VH SITARJEVEC LITIJA-ŠMARTNO / / /
27. 24.12.2010 3146 3146 SANACIJA VODNE CELICE V VH GOLIŠČE GOLIŠČE / / /

1.

Izvedel se je še cevovod PPZ 125 Polšnik – Mamolj v skupni dolžini 140 m. 
 
 
Skupna dolžina zamenjanih sekundarnih cevovodov in razširitev po dimenzijah v letu 2010 je 
razvidna iz spodnje tabele. 
 
Pregledna tabela dolžine zamenjanih cevovodov po materialu in dimenzijah v letu 2010: 

Premeri cevi (m1)

PPZ 125 140,00        

PE 80 fi 110 513,00        

PE 80 fi 90 848,00        

PE 80 fi 75 20,00          

PE 80 fi 63 842,00        
Skupaj 2.363,00      

 
Obnovili oziroma zamenjali smo sekundarni cevovod na Goliščah v skupni dolžini 223 m, sekundarni 
cevovod v Litiji (Praprošče-Bobek) v skupni dolžini 100 m, sekundarni cevovod v Litiji (Sitarjevška 
cesta, Ljubljanska cesta-Graška cesta) v skupni dolžini 76 m,  sekundarni vod Kresnice, Kresniški Vrh 
v skupni dolžini 272 m, sekundarni vod Stara Gora pri Velikem Gabru v skupni dolžini 200 m, 
sekundarni vod Vače v skupni dolžini 73 m, sekundarni vod Primskovo-Dolnji Vrh v skupni dolžini 
300 m, širitev sekundarnega cevovoda Čateška Gora – Gabrska Gora v skupni dolžini 350 m, širitev 
sekundarnega cevovoda Polšnik - Mamolj v skupni dolžini 140 m. Skupaj smo položili 2363 m 
cevovodov. 
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V preteklem letu 2010, smo izvajali vzdrževalna dela obnove hišnih dotrajanih vodovodnih 
priključkov, skupne dolžine 673 m. Stroški obnove hišnih vodovodnih priključkov v letu 2010, v 
skupni vrednosti: 144.406,33 € (z DDV) za občino Litija in občino Šmartno pri Litiji. 
 
Skupaj smo zamenjali 447 m hišnih vodovodnih priključkov v občini Litija in 226 m hišnih 
vodovodnih priključkov v občini Šmartno pri Litiji. 
 
V letu 2010 smo gradili hišne vodovodne priključke na javnih vodovodih v gradnji v Ribčah in na 
Čateški gori-Gabrski gori v skupni dolžini 245 m, od tega 27 m na Čateški gori-Gabrski gori in 218 m 
v naselju Jesenje, Vernek in Zapodje. 
 
Skupaj smo položili 3.036 metrov vseh cevovodov. 
 
Poročilo o sekundarnih cevovodih katere je potrebno nujno zamenjati in so še iz azbestnocementnega 
materiala. Skupna dolžina cevovodov je 8.163,25 m. 
Dolžina azbestnih cevi: 

AZBESTNE CEVI NA VODOVODIH V UPRAVLJANJU KSP LITIJA  D.O.O.
(PODATKI SO IZ GIS-A)
DATUM: 18.01.2011

VODOVOD LITIJA-ŠMARTNO

ZAP.ŠT. ULICA KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]
1. SITARJEVŠKA CESTA LITIJA 528,59
2. ZASAVSKA CESTA (PRED LEKARNO) LITIJA 196,73
3. ULICA MIRE PREGLJEVE LITIJA 144,53
4. JEREBOVA ULICA LITIJA 68,34
5. FRTICA LITIJA 155,21
6. PARMOVA ULICA-ŽEL. POSTAJA LITIJA 110,06
7. POD ŽEL. PROGO (KNJIŽNICA LITIJA) LITIJA 56,76
8. CESTA ZAS.BATALJONA (NOG. IGRIŠČE) LITIJA 80,61
9. GRAŠKA CESTA LITIJA 151,00

10. NA GRIČKU LITIJA 97,78
11. KIDIČEVA CESTA LITIJA 104,76
12. MAROKOVA POT LITIJA 199,14
13. GRUMOVA ULICA LITIJA 213,44
14. KIDRIČEVA - PRISOJNA LITIJA 113,33
15. PRISOJNA ULICA LITIJA 407,70
16. LOŠKA ULICA LITIJA 165,71

2793,69

ZAP.ŠT. ULICA KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]
1. USTJE ŠMARTNO 206,77
2. LITIJSKA CESTA-BARTLOVA-PREČNA-LEVSTIKOVA ŠMARTNO 517,13
3. STARETOV TRG (MOST) ŠMARTNO 50,27
4. STARETOV TRG - USNJARSKA ULICA ŠMARTNO 275,55
5. PUNGRT ŠMARTNO 332,25
6. CERKOVNIK ŠMARTNO 230,68

1612,65

ZAP.ŠT. ULICA KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]
1. OD VH VAČE DO CERKVE VAČE 80,00
2. STARO ZAJETJE-STAR VODOHRAN KLENIK VAČE 659,95

739,95

ZAP.ŠT. ULICA KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]
1. PRIMARNI VH SR. KRESN. VRH.-VH KRESNICE VC KRESNICE 301,28
2. PRIMARNI VH KRESNICE VISOKA CONA-NIZKA CONA KRESNICE 450,83
3. SEK. CEVOVOD IZ VH KRESNICE VC KRESNICE 131,11
4. SEK. CEVOVOD PRI STARI OŠ KRESNICE PROTI JEV. KRESNICE 531,56
5. OSTALI VODI PO KRESNICAH SEKUNDARNI CEVOVODI KRESNICE 1602,18

3016,96

KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]
LITIJA 2793,69 m

ŠMARTNO 1612,65 m
VAČE 739,95 m

KRESNICE 3016,96 m
SKUPAJ 8163,25  
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 Število prebivalcev po vodovodnih sistemih, ki jih  oskrbujemo z vodo iz javnih 
vodovodov v upravljanju: 

LITIJA-ŠMARTNO 8500 

KRESNICE 980 

PRIMSKOVO 215 

GOLIŠČE 260 

VAČE 410 

KONJŠICA 144 

VINTARJEVEC-DOM TISJE 80 

MALA GOBA 85 

ČATEŠKA GORA-GABRSKA GORA 70 
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V spodnji tabeli so razvidni podatki o prodani vodi v letu 2010 za posamezni vodovod, prodana voda 
je razdeljena glede na porabo v gospodinjstvih, gospodarstvu, prodane vode preko hidrantov, prodana 
voda ustanovam in prodana voda zaračunana po internih računih (vzdrževanje vodovodnega 
priključka). 
Podatki o prodani vodi po vodovodnih sistemih za leto  2010. 
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Na spodnjem grafu je razvidna prodana voda po vodovodnih sistemih v letu 2010, v količini prodane 
vode je upoštevana voda iz gospodinjstev, gospodarstev, ustanov in iztočena voda iz hidrantov. 
 

 
 
V spodnjem grafu je razvidna prodana voda v letu 2010 za vse vodovodne sisteme skupaj po vrsti 
porabe vode (gospodinjstva, gospodarstva, ustanove in iztočena voda iz hidrantov). 
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4.2.1.1 MESTNI VODOVOD LITIJA – ŠMARTNO: 
 

 
Slika 3: Shema vodovodnega sistema Litija in Šmartno pri Litiji 
 
Mestni vodovod Litija – Šmartno oskrbujemo z vodo iz drenažnih zajetij, vrtine RG-1/91 v Gozd 
Reka in vodnjakov na Ljubljanski cesti v Litiji.   
Od drenažnih zajetij do vodohranov na Sitarjevcu v Litiji poteka cevovod v dolžini cca. 12 km, PVC 
300 in duktilnih cevi NL 315 (cca. 1112 m). Mestni vodovod ima vodohrane na hribu Sitarjevec; VH 
Sitarjevec – nv: 320 m (visoka cona) in VH Sitarjevec – nv: 295 m (nizka cona), (skupna prostornina 
750 m³) in na hribu Svibno; VH Svibno – nv: 307 m (prostornine 400 m³ in 50 m³), nad mestom 
Litija. V primeru nezadostnih količin vode iz zajetij Gozd Reka, predvsem zaradi okvar na dotrajanih 
sekundarnih cevovodih, je v sistem občasno vključeno tudi črpališče - vodnjaki ob Ljubljanski cesti v 
Litiji z zajemom podtalnice, za dotok vode v vodohran Sitarjevec ali Svibno, po tlačnem vodu in 
vklop črpališča – vrtine Gozd Reka, ki je preko radijske povezave krmiljen iz vodohrana Sitarjevec. 
Naselje Breg in Tenetiše, se oskrbuje z vodo iz javnega sistema oskrbe z vodo Litija – Šmartno, preko 
prečrpališča v Tenetišah do vodohrana Tenetiše – nv: 300 m (prostornine 50 m³) in potem 
gravitacijsko do porabnikov. 
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Črpališče ob Ljubljanski cesti (rezervni vodni vir), KSP Litija d.o.o. 
 

  
Vodohran Svibno in vodohran Sitarjevec, KSP Litija d.o.o. 
 
Redno se izvaja vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav (vodohranov, črpališč, zajetij,  dostopnih 
poti do vodohranov), dopolnjevanje baze podatkov infrastrukturnega sistema (GIS). 
Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 
zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02, 42/06) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 
22/00, 86/04, 26/05). 
 

 
Velika drenaža Gozd Reka, KSP Litija d.o.o. 
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Izgube na javnem vodovodnem sistemu so predvsem zaradi: 
- dotrajanih sekundarnih cevovodov iz azbestnocementnih cevi, alkaten tenkostenskih cevi in hišnih 

priključkov, 
- napak na transportnem cevovodu Gozd Reka – Litija, 
- puščanja dotrajanih hidrantov, 
- nekontroliran in nedovoljen odvzem vode iz hidrantov, 
- odprave napak na omrežju. 
 
Oskrba z vodo je bila v letu 2010 v splošnem stabilna, motnja oskrbe je bila ob zamenjavi dotrajanih 
cevovodov tekom leta po posameznih ulicah in menjave vodomerov in ventilov. Nadgradili smo 
nadzorni sistem upravljanja vodovoda, alarmiranje ob prekoračenih povprečnih dnevnih pretokih vode 
iz vodohrana, prenos podatkov preko GPRS  komunikacije, alarmiranje ob izpadu dotoka v vodohranu 
Sitarjevec. Uspešno smo tudi odpravljali znane napake na sekundarnih vodih in intenzivno iskali 
skrite napake in s tem izboljšali oskrbo s pitno vodo. 
 
 
Nadzorni sistem vodovod Litija, KSP Litija d.o.o. 
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Izvedli smo sanacijo vodohrana Sitarjevec – zgornji levi in desni, ureditev komore, ločitev komore z 
vodno celico z zasteklitvijo, zamenjava dela dotočnih cevi dimenzije fi 225 z nerjavečim materialom.  
 
Sekundarni cevovod v zelo slabem stanju pred zamenjavo cevovoda, prehod pod želežniško progo, 
Ljubljanska cesta – Graška cesta v Litiji, KSP Litija d.o.o. 

 
 
Sekundarni cevovod po zamenjavi, prehod pod želežniško progo, Ljubljanska cesta – Graška cesta v 
Litiji, KSP Litija d.o.o. 

 
 
Vstopna vrata v vodohran Tenetiše pred zamenjavo, KSP Litija d.o.o. 
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Vstopna vrata v vodohran Tenetiše po zamenjavi, KSP Litija d.o.o. 

 
 
 
 
V spodnjem grafu je razvidna prodana voda v letu 2010 za vodovodni sistem Litija-Šmartno skupaj po 
vrsti porabe vode (gospodinjstva, gospodarstva, ustanove, interni računi in iztočena voda iz 
hidrantov). 
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Obnova komore v vodohranu Sitarjevec, KSP Litija d.o.o. 
 

 

 

 
SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE V JA VNIH  SISTEMIH 
ZA OSKRBO S PITNO V UPRAVLJANJU JAVNEGA PODJETJA 
 
V okviru notranjega nadzora in spremljanja stanja v oskrbi s pitno vodo ima KSP Litija, d.o.o. z 
Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana sklenjeno Pogodbo o izvajanju notranjega nadzora nad 
zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki so v upravljanju 
KSP Litija, d.o.o. (Pogodba št. 120-004-602-2/10). 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.  HACCP je torej preventivni 
sistem notranjega nadzora in temelji na preventivnem ukrepanju, ki odpravi oziroma zmanjša tveganje 
na sprejemljivo raven. 
 
Poleg notranjega nadzora pa se v okviru državnega monitoringa, ki ga zagotavlja Ministrstvo za 
zdravje RS, nosilec monitoringa je Inštitut za varovanje zdravja RS, izvajalec pa Zavod za 
zdravstveno varstvo Maribor, tudi spremlja stanje oskrbe s pitno vodo v  nekaterih javnih sistemih 
oskrbe s pitno vodo, ki so v upravljanju javnega podjetja. Rezultate mikrobioloških in fizikalno 
kemijskih preskušanj tovrstnega nadzora prav tako podajamo v tem poročilu.    
 
Rezultate mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj za posamezne vodovodne sisteme 
prikazujemo po  poglavjih za posamezni sistem oskrbe s pitno vodo in so podani v ustreznih 
tabelah in grafih. Število pregledov in število odvzetih vzorcev pitne vode je prilagojeno 
povprečni dnevni porabi pitne vode v posameznem oskrbovalnem sistemu. 
 
Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 
35/04,26/06, 92/06 in 25/09), (v nadaljevanju: Pravilnik o pitni vodi)  smo ocenili na podlagi 
opravljenih terenskih meritev, mikrobioloških preskušanj in fizikalno kemijskih preskušanj odvzetih 
vzorcev pitne vode v posameznem oskrbovalnem sistemu.  
 
V splošnem lahko ocenimo, da je bila pitna voda v omrežjih posameznih oskrbovalnih sistemov,  
glede na navedene ugotovitve in v danem obsegu opravljenih preskušanj, zdravstveno ustrezna.V 
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nekaj vzorcih pitne vode,  odvzetih  v nekaterih oskrbovalnih sistemih oktobra in novembra 2010, je 
bilo prisotno manjše število koliformnih bakterij (KB) ali manjše število kolonij pri 22 in 36°C, ki pa 
se uvrščajo med indikatorske parametre. Mejne vrednosti indikatorskih parametrov niso določene na 
osnovi neposredne nevarnosti za zdravje ljudi in ne predstavljajo večjega tveganja. V oskrbovalnih 
sistemih, kjer so bile zaznane koliformne bakterije ali povišano število kolonij, je upravljavec izvedel 
ukrep občasne dezinfekcije pitne vode, skladno z navodili HACCP načrta in skladno s priporočili 
Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana. 
 
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 8.500 uporabnikov v naseljih Litija, Šmartno, Breg in Tenetiše. V letu 2010 
je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 469.544 m3.  
 
Dezinfekcija pitne vode se opravlja s plinskim klorom. Vsebnost prostega preostalega klora, na iztoku 
vode iz vodohrana, stalno merimo z avtomatskim merilcem klora, kar omogoča večji nadzor in 
odpravo morebitnih pomanjkljivosti v najkrajšem možnem času. Poleg avtomatskega merjenja 
vsebnosti prostega klora pa redne meritve izvajamo tudi z ročnim merilcem in rezultati merjenj se 
gibljejo med 0,20 in 0,40 miligramov prostega klora na liter vode.  Drugih postopkov priprave pitne 
vode v tem sistemu ni, ker niso potrebni.  
 
Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 
 
V letu 2010 je bilo v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Litija - Šmartno opravljeno 
12 pregledov pri čemer je bilo skupaj odvzetih 47 vzorcev pitne vode. Rezultati mikrobioloških 
preskušanj so pokazali, da je bilo 44 vzorcev skladnih, 3 vzorci pitne vode pa niso bili skladni z 
zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 
 
V tabeli 1 in grafu 1 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja glede 
na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

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 20.01.2010 4 0 0 0 0 4 0 
2 09.02.2010 4 0 0 0 0 4 0 
3 13.03.2010 5 0 0 3 0 2 0 
4 22.04.2010 4 0 0 0 0 4 0 
5 11.05.2010 2 0 0 0 0 2 0 
6 09.06.2010 5 0 3 1 0 1 0 
7 26.07.2010 4 0 0 2 0 2 0 
8 19.08.2010 3 0 0 0 0 3 0 
9 21.09.2010 4 0 0 1 0 3 0 
10 28.10.2010 3 0 0 0 0 3 0 
11 24.11.2010 4 0 0 1 0 3 0 
12 16.12.2010 5 0 0 1 0 4 0 

SKUPAJ 47 0 3 9 0 35 0 
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Graf 1 :  Prikaz odnosa mikrobiološko skladnih in neskladnih vzorcev pitne vode     
 glede na podatke iz tabele 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V spodnji  tabeli št. 2 podajamo rezultate opravljenih preskušanj pitne vode za leto 2010 glede na 
navodilo Inštituta za varovanje zdravja  RS (Citirano: Navodilo upravljavcem sistemov za oskrbo s 
pitno vodo v Sloveniji za oblikovanje letnega poročila o pitni vodi in Prilogo: Tabelarični prikaz 
minimalnega nabora podatkov – rezultati preskusov vzorcev pitne vode iz sistemov za oskrbo s pitno 
vodo oziroma oskrbovalnih območij, ki oskrbujejo 5000 prebivalcev ali več, v Sloveniji – notranji 
nadzor).  
 
Tabela 2: Mikrobiološka preskušanja – notranji nadzor  
 

NOTRANJI   NADZOR 
MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA 
število vzorcev 
redna preskušanja občasna preskušanja 
45 2 
število neskladnih vzorcev 
redna preskušanja občasna preskušanja 
preseženi parameter: 
E.coli, kolif. bakterije, št. kolonij pri 22ºC in 36ºC 
3 0 
števIlo vzorcev z E.coli 
redna preskušanja občasna preskušanja 
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Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  državnega monitoringa 
 
V okviru državnega monitoringa je bilo opravljenih pet pregledov pri čemer je bilo iz omrežja 
odvzetih 14 vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, od tega 12 vzorcev za redna 
preskušanja in 2 vzorca za občasna preskušanja. Vsi rezultati mikrobioloških preskušanj odvzetih 
vzorcev pitne vode so bili skladni z zahtevami  Pravilnika o pitni vodi. V tabeli 3 in grafu 1 je podan 
prikaz, v okviru državnega monitoringa, odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja 
glede na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  
 

Z.ŠT./ DAT. 
PREGLEDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SKUPNO 
ŠT. ODV. 
VZORCEV 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 
VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skl. Neskl. Skl. Neskl. Skl. Neskl. 
1./ 22.04.2010 Red.Clo.per.Entk 2 0 0 0 0 2 0 
2./ 30.06.2010 Redna ,Clo.per. 3 0 0 0 0 3 0 
3 / 17.08.2010 Redna ,Clo.per. 3 0 0 0 0 3 0 
4 / 07.10.2010 Redna ,Clo.per. 3 0 0 0 0 3 0 
5 /24.11.2010 Redna ,Clo.per. 3 0 0 0 0 3 3 

SKUPAJ 14 0 0 0 0 14 0 
Clo.per. – Clostridium perfringens (vključno s sporami), Entk. – Enterokoki 
 
 
Graf 2 :  Prikaz odnosa mikrobiološko skladnih in neskladnih vzorcev pitne vode    glede na podatke 
iz tabele 3 
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Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 
 
Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2010 odvzeli 3 vzorce pitne vode, ki so bili glede na 
opravljena preskušanja skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 
 
V tabeli 4 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja glede na 
vrsto preskušanja odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  
Tabela 4: 
 

Z.ŠT./DAT.PREGL
EDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SKUPNO 
ŠT. ODV. 
VZORCE
V 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 
VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

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

1./ 13.03.2010 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

2./ 11.05.2010 Redna ,THM, nit. 1 0 0 0 0 1 0 

3./ 19.08.2010 Občasna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 3 0 0 0 0 3 0 
THM – trihalometani, nit. – nitrat in nitrit 
 

V spodnji  tabeli št. 5 podajamo rezultate opravljenih preskušanj pitne vode za leto 2010 glede na 
navodilo IVZ  RS (Navodilo upravljavcem sistemov za oskrbo s pitno vodo v Sloveniji za oblikovanje 
letnega poročila o pitni vodi in Prilogo. Tabelarični prikaz minimalnega nabora podatkov – rezultati 
preskusov vzorcev pitne vode iz sistemov za oskrbo s pitno vodo oziroma oskrbovalnih območij, ki 
oskrbujejo 5000 prebivalcev ali več, v Sloveniji – monitoring/notranji nadzor). 
 
Tabela 5: Fizikalno kemijska preskušanja – notranji nadzor 
 

NOTRANJI   NADZOR 
FIZ. - KEMIJSKA PRESKUŠANJA 
število vzorcev 
redna preskušanja občasna preskušanja 
1 2 
število neskladnih vzorcev 
redna preskušanja občasna preskušanja 
preseženi parameter 
0 0 
Neskladni vzorci po prilogi B 
št. preseženih param. ime preseženega param. 
0 - 

 
Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  državnega monitoringa 
 
V okviru državnega monitoringa so bili odvzeti vzorci pitne vode za redna in občasna kemijska 
preskušanja in rezultati so izkazovali skladnost z zahtevami Pravilnika. V tabeli 6 je podan prikaz, v 
okviru monitoringa odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja, glede na vrsto 
preskušanja, odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 
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 Tabela 6: 

Z.ŠT./ DAT. 
PREGLEDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SKUPNO 
ŠT. ODV. 
VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 
VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skl. Neskl. Skl. Neskl. Skl. Neskl. 
1./ 22.04.2010 Občasna kemija 2 0 0 0 0 2 0 
2./ 30.06.2010 Redna kemija 3 0 0 0 0 3 0 
3 / 17.08.2010 Redna  kemija 3 0 0 0 0 3 0 
4 / 07.10.2010 Redna kemija 3 0 0 0 0 3 0 
5 /24.11.2010 Redna kemija 3 0 0 0 0 3 3 

SKUPAJ 14 0 0 0 0 14 0 

 
ZAKLJU ČEK 
 
V okviru notranjega nadzora in spremljanja stanja v oskrbi s pitno vodo, so bili z mikrobiološkimi 
preskušanji v letu 2010, ugotovljeni trije neskladni vzorci pitne vode (pregled z dne, 09.06. 2010). V  dveh 
vzorcih pitne vode od treh je bila ugotovljena prisotnost bakterije E. coli, v treh vzorcih je bila 
ugotovljena prisotnost koliformnih bakterij, medtem ko  povišano število kolonij pri 22ºC in 36ºC ni 
bilo ugotovljeno v nobenem preiskanem vzorcu. Prisotnost mikroorganizmov fekalnega onesnaženja 
je bila ugotovljena v vzorcih pitne vode, ki smo jih odvzeli na zajetjih, torej pred dezinfekcijo. Vsi 
odvzeti vzorci pitne vode na omrežju pa so izkazovali skladnost s Pravilnikom o pitni vodi. 
 
V okviru državnega monitoringa v letu 2010 so vsi rezultati opravljenih mikrobioloških in fizikalno 
kemijskih preskušanj odvzetih vzorcev pitne vode  izkazovali skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.  
 
V splošnem lahko ocenimo, da je bila pitna voda v omrežju sistema za oskrbo s pitno vodo Litija – 
Šmartno, v letu 2010 glede na navedene ugotovitve in v danem obsegu opravljenih mikrobioloških in 
fizikalno kemijskih preskušanj, skladna z zahtevami  Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št. 9/04, 35/04, 
26/06, 92/06in 92/09).  
 
Oskrbo s pitno vodo v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Litija – Šmartno v letu 2010 ocenjujemo kot 
varno. Večjo varnost oskrbe je javno podjetje zagotovilo tudi s pomočjo vzpostavitve daljinskega 
nadzora nad vodooskrbnimi objekti in s stalnim merjenjem vsebnosti prostega klora v pitni vodi na 
iztoku iz vodohrana. 
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4.2.1.2 KRAJEVNI VODOVOD PRIMSKOVO 
 

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

 
Zajetje Vrhovšca-rezervni vodni vir, izključen iz uporabe, KSP Litija d.o.o. 
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Vrtina Dolnji Vrh in črpališče, KSP Litija d.o.o. 
 
Vodovodni sistem Primskovo sestavljajo poleg zajetja Vrhovšca, ki je sedaj opuščeno in uporabljeno 
kot rezervni vodni vir, nove vrtine DV-1/06 s črpališčem na Dolnjem Vrhu in vodohrana Suha Gora 
NV: 576 m, V = 150 m3, tudi tri prečrpališča. Ker so okoliške vasi razporejene po okoliških gričih je 
potrebno vodo črpati od zajetja v višje ležeči vodohran in nato še dvakrat za višje ležeče vasi 
(Primskova Gora – Gradišče in Poljane).  
V preteklem letu se je izvedlo redno vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav (vodohrana, črpališč 
in zajetij). 
 
Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 
zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02, 42/06) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 
22/00, 86/04, 26/05). 

 
Krmiljenje in regulacija v centralnem nadzornem centru za vodovod Primskovo 
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SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE  
Vodovodni sistem Primskovo se napaja iz vrtine DV-1/06. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema 
oskrbuje 215 uporabnikov v naseljih Zagrič, Gornji in Dolnji Vrh, Sevno, Gradišče in Poljane. V letu 
2010 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 7.160 m3, torej v povprečju 20 m3 
dnevno. Voda se po črpanju vodi preko ogljenega filtra, ki uspešno odstranjuje desetilatrazin. 
Dezinfekcija vode  se na tem sistemu ne opravlja. 
Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2010 ocenjujemo, da je 
bila oskrba s pitno vodo v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Primskovo, zdravstveno ustrezna in 
skladna s Pravilnikom o pitni vodi. Prisotnost manjšega števila koliformnih bakterij (KB), na 
posameznih odjemnih mestih, ne predstavlja večjega tveganja za zdravje ljudi, kajti koliformne 
bakterije se uvrščajo med indikatorske parametre. Ocenjujemo, da je bil vzrok za prisotnost KB v 
internih vodovodnih napeljavah.   
 
Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 
V letu 2010 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Primskovo opravljena dva 
pregleda, pri čemer je bilo skupaj odvzetih 7 vzorcev pitne vode. Rezultati mikrobioloških preskušanj 
so pokazali, da je bilo pet vzorcev skladnih, medtem ko dva vzorca nista bila skladna s Pravilnikom o 
pitni vodi, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Nizko število koliformnih bakterij pa ne predstavlja 
tveganja za zdravje ljudi, saj so uvrščene med indikatorske parametre. V primeru predmetnega 
vodovoda je bilo število koliformnih bakterij v 100 mililitrov vode med 4 in 6. 
 
V tabeli  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. 

ZAP. ŠT. 
DATUM 
PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 
ODVZETIH 
VZ. ZA M.B. 
PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 
VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 
Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 18.06.2010 4 1 0 1 0 1 1KB  
2 22.11.2010 3 1 0 1 0 0 1KB  

SKUPAJ 7 2 0 2 0 1 2 
KB – Koliformne bakterije 
 
Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2010 odvzeli 4 vzorce pitne vode in sicer pred pripravo 
2 in po pripravi pitne vode 2. Vzorca vode po pripravi sta bila glede na opravljena preskušanja 
skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Vzorci vode so bili preiskani na prisotnost pesticidov s 
poudarkom na atrazinu in desetilatrazinu. 
 
V tabeli  je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja glede na 
vrsto preskušanja odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

Z.ŠT./DAT.PR
EGLEDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SKUP
NO ŠT. 
ODV. 
VZOR
CEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - 
ODVZETI VZORCI 

Zajetje- pred 
pripravo 

Vodohran po 
pripravi omrežje 

Skl. Neskl. Skl. Neskl. Skl. Neskl. 
1/18.06.2010 Pesticidi 2 0 1 1 0 0 0 
2/22.11.2010 Atrazin,desetilatrazin 2 0 1 1 0 0 0 

SKUPAJ 4 0 2 2 0 0 0 
 
V okviru državnega monitoringa se vzorci pitne vode za nadaljnja  kemijska in mikrobiološka 
preskušanja v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Primskovo ne odvzemajo. 
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4.2.1.3 KRAJEVNI VODOVOD KRESNICE 
 

 
Vodovodni sistem Kresnice, KSP Litija d.o.o. 
 
Vodovodni sistem Kresnice sestavljajo: zajetja Kladen, ki je povezan s primarnim cevovodom do 
vodohrana Bokal NV: 492 m (oskrbuje naselje Kresniški Vrh). Višek vode iz VH Bokal gravitacijsko 
teče do vodohrana  visoka cona Kresnice, NV: 350 m, V = 50 m3 (oskrbuje višje ležeče hiše naselja 
Kresnice). Zajetje Kamen je s primarnim vodom povezano z vodohranom nizka cona, NV: 295 m, V 
= 100 m3 in preko črpališča v vodohranu nizka cona do vodohrana visoka cona (PE fi 63).  
 
V vodohranu Kresnice nizka cona smo uredili dostop do elektro omarice in vodne celice s podestom 
iz nerjavečega jekla.  
 
V preteklem letu se je izvedlo redno vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav (vodohrana, črpališč 
in zajetij), dopolnjena je bila baza podatkov infrastrukturnega sistema (GIS).  
 
Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 
zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02, 42/06) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 
22/00, 86/04, 26/05). 
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Krmiljenje in regulacija v centralnem nadzornem centru za vodovod Kresnice, KSP Litija d.o.o. 
 
SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE  
 
Vodovodni sistem Kresnice – Kresniški Vrh se napaja iz dveh drenažnih vodnih virov  in sicer Zajetja 
Kamen in Kladen.  S pitno vodo se iz vodovodnega sistema Kresnice – Kresniški Vrh oskrbuje 980 
uporabnikov v naseljih Kresnice in Kresniški Vrh. V letu 2010 je distribucija pitne vode na 
oskrbovalnem območju znašala 38.468 m3, torej v povprečju 105 m3 dnevno. Dezinfekcija pitne vode 
se opravlja v vodohranu pri cerkvi v Kresnicah in sicer  z natrijevim hipokloritom. 
 
Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2010 ocenjujemo, da je 
bila oskrba s pitno vodo v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Kresnice – Kresniški Vrh 
zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom o pitni vodi. 
 
Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 
 
V letu 2010 so bili v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Kresnice – Kresniški Vrh 
opravljeni trije pregledi pri čemer je bilo skupaj odvzetih 9 vzorcev pitne vode. Rezultati 
mikrobioloških preskušanj so pokazali, da so bili vsi odvzeti vzorci pitne vode skladni z zahtevami 
Pravilnika o pitni vodi.   
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V tabeli  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. 

ZAP. ŠT. 
DATUM 
PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 
ODVZETIH 
VZ. ZA M.B. 
PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORC 

        zajetje vodohran Omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 11.05.2010 3 0 0 2 0 1 0 

2 26.07.2010 3. 0 0 1 Clo.per. 0 1 0 

3. 11.11.2010 3 0 0 2 0 2 0 

SKUPAJ 9 0 0 5 0 4 0 
Clo.per. – Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

 
V okviru državnega monitoringa je bilo na mikrobiološka preskušanja odvzetih pet vzorcev pitne 
vode iz omrežja. Mesto vzorčenja je bilo v O.Š. Kresnice. Od petih odvzetih vzorcev je eden 
izkazoval neskladnost, vzorec pa je bil odvzet v času, ko v šoli ni bilo pouka.  
 
V tabeli  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. 
 

ZAP. ŠT. 
DATUM 
PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 
ODVZETIH VZ. 
ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORC 

        zajetje vodohran Omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 20.04.2010 1 0 0 0 0 1 0 

2 30.06.2010 1 0 0 0 0 0 1 

3. 10.08.2010 1 0 0 0 0 1 0 

4 07.10.2010 1 0 0 0 0 1 0 

5 24.11.2010 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 5 0 0 0 0 4 1 

 
 
Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 
monitoringa 
 
Za fizikalno kemijska preskušanja sta bila v letu 2010 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.   
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V tabeli  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. 
 

Z.ŠT./ DAT. 
PREGLEDA VRSTA PRESKUŠANJ 

SKUPNO 
ŠT. ODV. 
VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 
VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

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

1/11.05.2010 redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

2/26.07.2010 redna, THM, nitrat, nitrit 1 0 0 1 0 0 0 

SKUPAJ 2 0 0 1 0 1 0 
THM – trihalometani 
 

V okviru državnega monitoringa so tudi bili odvzeti vzorci pitne vode za redna in občasna kemijska 
preskušanja in rezultati so izkazovali skladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  
 
V tabeli  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. 
 

Z.ŠT./ DAT. 
PREGLEDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SKUPNO 
ŠT. ODV. 
VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 
VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

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

1./ 20.04.2010 Redna, THM, nitrat 1 0 0 0 0 1 0 

2./ 30.06.2010 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

3 / 10.08.2010 Redna  kemija 1 0 0 0 0 1 0 

4 / 07.10.2010 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

5 / 24.11.2010 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 5 0 0 0 0 5 0 
THM – trihalometani 
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4.2.1.4 KRAJEVNI VODOVOD GOLIŠČE IN VELIKI VRH 
 

 
Vodovodni sistem Golišče, KSP Litija d.o.o. 
 
Vodovodni sistem Golišče oskrbuje z vodo naselje Golišče in Veliki Vrh in ga sestavljajo: vrtina GO-
2/05 in vrtina GO-1/01 (ne obratuje), ob vrtinah je vodohran Golišče NV: 655 m, V = 100 m3. Voda 
gravitacijsko teče preko treh razbremenilnikov do naselja Golišče proti Jevnici, proti naselju pri 
Kresniškem Vrhu in do naselja Veliki Vrh preko štirih razbremenilnih ventilov.  
 
Oskrba z vodo je bila v letu 2010 v splošnem stabilna, nekajkrat je bila oskrba tudi motena, zaradi 
zamašitve potopne črpalke v vrtini GO-2/05 in same vrtine GO-2/05, ter zaradi izvedbe sanacije 
vodne celice vodohrana Golišče. 
 
Ob izvedbi sanacije vodne celice smo pristopili k izločitvi vseh razbremenilnikov (trije), zamenjali 
smo jih z razbremenilnimi hidravličnimi ventili, ker niso bili zanesljivi in so puščali. Zaradi 
neenakomernega tlaka po vodovodnem sistemu smo vgradili reducirne ventile na vodovodne 
priključke za posamezne odjemnike. Ugotavljale so se napake puščanja cevovodov, hišnih priključkov 
in naprav. V mesecu juniju 2010 smo zamenjali potopno črpalko v vrtini Go-2/05 in jo servisirali, 
zdržala je samo mesec dni, tako da smo jo morali ponovno menjati in servisirati, zamenjali smo jo z 
novo potopno črpalko. Ker je bila izdatnost vodnega vira v tem času nezadostna, smo pomanjkanje 
vode zagotavljali z izrednim ukrepom, prevozom vode iz drugih vodovodnih sistemov. 
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Ko je bil dotok vode po menjavi potopne črpalke iz vrtine zadovoljiv se je pojavila težava na vodarni. 
Vodarna ni več zagotavljala zadostne količine prečiščene vode, zato smo poleg rednega servisa 
opravili tudi celotno sanacijo filtrov tj. menjavo medijev v filtrih. 
 
V mesecu oktobru je bila zabeležena večja poraba vode iz vodohrana Golišče. Ugotovilo se je, da je 
vzrok možnost puščanja vodne celice. Vodna celica se je v mesecu novembru najprej točkovno 
sanirala, ker pa je bila v slabem stanju in se je pokazalo, da je potrebno nujno sanirati celotno vodno 
celico in izvesti nove preboje čez steno za izpuste, smo izvedli celotno obnovo vodne celice. 
Uporabniki javnega vodovodnega sistema so bili tudi predhodno obveščeni o nameravanem posegu.  
Betonska konstrukcija je v slabem stanju, pred izvedbo vodarne je bila napolnjena z vodo, ki je 
vsebovala veliko železa in mangana, kar je imelo tudi posledično vpliv na AB konstrukcijo. Zato so se 
sanirale stene, strop in tla s sanacijskim premazom Kryton. Pri sanaciji vodne celice so se odpravile 
tudi skrite napake puščanja bazena vodarne. 
 
Ob sanaciji vodne celice smo zagotavljali oskrbo z vodo preko 5 m3 mobilnega rezervoarja, v tem 
času je prišlo tudi do motene oskrbe, ker smo imeli težave z dovozom vode (mraz, sneg), posledično 
pa tudi z zrakom in tlakom v sekundarnem cevovodu. V času sanacije se je pojavila večja napaka 
puščanja vode na vodovodnem priključku uporabnika, kar nam je dodatno povzročalo težave z oskrbo 
vode.  
 
V decembru 2010 smo čistili sekundarne cevovode s puščanjem vode preko hidrantov, hkrati pa smo 
izvedli tudi meritve statičnih tlakov omrežja na hidrantih in redni pregled hidrantov. 
 
Ker tudi po sanaciji vodne celice, vodarne  in odpravi vseh napak na vodovodnem sistemu Golišče, 
oskrba s pitno vodo ni dokončno rešena, velja do ureditve ustreznosti vodnega vira, da KSP Litija 
d.o.o., kot soglasodajalec in upravitelj, še vedno ne izdajamo novih soglasij za priključitev objektov 
na javni sistem oskrbe s pitno vodo Golišče. 
 
Za nemoteno delovanje vodovodnega sistema v prihodnjem obdobju bo treba zagotoviti dodatne 
količine vode. Za rešitev težavnosti javnega sistema oskrbe s pitno vodo Golišče je narejen Idejni 
projekt, za zajem dodatnih količin vode iz javnega sistema oskrbe s pitno vodo Litija – povezava je 
narejena do vznožja hriba Veliki Vrh. Za poseg je potrebno izdelati PGD in pridobiti gradbeno 
dovoljenje.         
 
Vodna celica v vodohranu Golišče pred sanacijo, KSP Litija d.o.o. 
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Vodna celica v vodohranu Golišče po sanaciji, KSP Litija d.o.o. 

  
 
 
Vodarna v vodohranu Golišče, KSP Litija d.o.o. 
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Opravljali smo redno vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav (vodohrana, črpališča, vodarne, 
dostopnih poti do vodohranov). Izvajali smo redni servis naprave za pripravo pitne vode. Namestili 
smo dodatne vodomere za boljšo učinkovitost pregleda porabe vode in zamenjali obstoječe, kateri 
niso delovali. 
 
 

 
Krmiljenje in regulacija v centralnem nadzornem centru za vodovod Golišče, KSP Litija d.o.o. 
 
Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 
zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02, 42/06) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 
22/00, 86/04, 26/05).  
 
SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE 
 
Vodovodni sistem Golišče se napaja iz Vrtine Golišče. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema 
Golišče oskrbuje 260 uporabnikov v naseljih Golišče in Veliki Vrh. V letu 2010 je distribucija pitne 
vode na oskrbovalnem območju znašala 6.432 m3, torej v povprečju 18 m3 dnevno. Voda se pripravlja 
in sicer se s pomočjo filtrov, z ustreznimi filtrnimi mediji, odstranjujeta železo in mangan. 
Dezinfekcija pripravljene vode ni potrebna. Izdatnost vrtine pa ni pokrivala dnevnih potreb po pitni 
vodi zato smo vodo  dovažali  iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Litja – Šmartno.  
 
Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2010 ocenjujemo, da je 
bila oskrba s pitno vodo v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Golišče, zdravstveno ustrezna in 
skladna s Pravilnikom o pitni vodi. 
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Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 
 
V letu 2010 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Golišče opravljen en pregled 
pri čemer sta bila odvzeta 2 vzorca pitne vode. 
Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da sta bila vzorca vode skladna z zahtevami 
Pravilnika o pitni vodi.  
 
V tabeli  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. 

ZAP. ŠT. 
DATUM 
PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 
ODVZETIH VZ. 
ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 10.08.2010 2 0 0 1 0 1 0 

SKUPAJ 2 0 0 1 0 1 0 
 

V tabeli  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. 

ZAP. ŠT. 
DATUM 
PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 
ODVZETIH 
VZ. ZA M.B. 
PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORC 

        zajetje vodohran Omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 10.08.2010 1 0 0 0 0 1 0 

2 24.11.2010 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 2 0 

 
 
Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 
monitoringa  
Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2010 odvzeli 1 vzorec pitne vode, ki je bil glede na 
opravljena preskušanja skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  
 
V tabeli  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.  

Z.ŠT./DAT. 
PREGLEDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SKUPNO ŠT. 
ODV. 
VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 
VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

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

1./ 10.08.2010 Železo, Mangan 1 0 0 1 0 0 0 

SKUPAJ 1 0 0 1 0 0 0 
 
V okviru državnega monitoringa sta bila, za redna kemijska preskušanja, odvzeta dva vzorca pitne 
vode in sicer 10.08.2010 in 24.11.2010. Rezultati so izkazovali skladnost z zahtevami Pravilnika o 
pitni vodi.
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4.2.1.5 KRAJEVNI VODOVOD KONJŠICA 

 
Vodovodni sistem Konjšica, KSP Litija d.o.o. 
 
Vodovodni sistem Konjšica se z vodo napaja iz vrtine V609. Voda se črpa iz vrtine V609 v vodohran 
Konjšica - R800 (100 m³) in preko vodohrana  Konjšica R800 gravitacijsko do vodohrana Konjšica – 
R530 (100 m³). Iz vodohranov se gravitacijsko napaja naselje Konjšica in naselje Ravne. 
 
V vodohranu Konjšica R530 je nameščen aqualink za spremljanje iztoka vode iz vodohrana. 
 
Opravljali smo redno vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav (vodohrana, črpališča,  dostopnih 
poti do vodohranov in črpališča). 
 
Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 
zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02, 42/06) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 
22/00, 86/04, 26/05). 
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Vodohran Konjšica spodnji, KSP Litija d.o.o. 
 
 
SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI  PITNE VODE 
 
Vodovodni sistem Konjšica se napaja iz vrtine Konjšica. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema 
oskrbuje 144 uporabnikov v naseljih Konjšica in Ravne. V letu 2010 je distribucija pitne vode na 
oskrbovalnem območju znašala 2.440 m3, torej v poprečju 7m3 dnevno. Dezinfekcija vode se na tem 
sistemu ne opravlja. 
 
Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 
 
V letu 2010 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Konjšica opravljen en 
pregled, pri čemer so bili skupaj odvzeti 3 vzorci pitne vode. 
 
Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da odvzeti vzorci vode niso bili skladni z zahtevami 
Pravilnika o pitni vodi in sicer zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Vzorčenje je bilo izvedeno v 
času močnejših padavin. Prisotnost samo koliformnih bakterij ne predstavlja resnejšega tveganja za 
zdravje ljudi in ni bil podan ukrep omejene uporabe ampak ukrep občasne dezinfekcije. Vodo v 
vodohranu Konjšica je upravljavec enkrat tedensko dezinficiral s klorovim preparatom Aquasan in 
sicer v decembru 2010. Poleg tega je bil očiščen in dezinficiran tudi zalogovni vodohran ob vrtini. 
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V tabeli 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. 
 

ZAP. ŠT. 
DATUM 
PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 
ODVZETIH VZ. 
ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 28.09.2010 3 0 1(KB) 0 1(KB) 0 1(KB) 

SKUPAJ 3 0 1 0 1 0 1 
KB – koliformne bakterije 

 
Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  
 
Za fizikalno kemijska preskušanja je bil v letu 2010 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. 
 
4.2.1.6 KRAJEVNI VODOVOD M. GOBA, VELIKA GOBA, PREŽENJSKE NJIVE  
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Vodovodni sistem Mala Goba, KSP Litija d.o.o. 
 

 
Vrtina VG-10, Mala Goba, KSP Litija d.o.o. 
 
V skladu z Dogovorom med Občino Litijo, KS Dole in Javnim podjetjem, smo v novembru 2002 v  
upravljanje prevzeli tudi krajevni vodovodni sistem M. Goba. 
 
Vodovodni sistem Mala Goba se z vodo napaja iz vrtine. Voda se črpa iz vrtine v vodohran Mala 
Goba nv: 740 m in preko vodohrana Mala Goba do vodohrana Velika Goba nv: 735 m. Iz vodohranov 
se gravitacijsko napajajo naselja Mala Goba, Velika Goba in Preženjske njive.  
 
Izdelana je bila projektna dokumentacija za sanacijo obstoječega stanja vodovoda v smislu povečanja 
pretoka vode po sekundarnem cevovodu za požarno varnost in gradnjo novega vodohrana ter 
opustitev starega na Mali Gobi in Veliki Gobi. 
 
Opravljali smo redno vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav (vodohrana, črpališča,  dostopnih 
poti do vodohranov in črpališča), izvedli smo preliv iz vodohrana Mala Goba. 
 
Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 
zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02, 42/06) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 
22/00, 86/04, 26/05). 
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SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI  PITNE VODE 
 
Vodovodni sistem Mala Goba se napaja iz vrtine Mala Goba. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema 
oskrbuje 85 uporabnikov v naseljih Mala Goba, Preženjske njive in Velika Goba. V letu 2010 je 
distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 4.713 m3, torej v povprečju 13 m3 dnevno. 
Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne opravlja. 
 
Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2010 ocenjujemo, da je 
bila oskrba s pitno vodo v javnim sistemu za oskrbo s pitno vodo Mala Goba, zdravstveno ustrezna in 
skladna s Pravilnikom o pitni vodi. Prisotnost manjšega števila koliformnih bakterij (KB), na 
posameznih odjemnih mestih, ne predstavlja večjega tveganja za zdravje ljudi, kajti koliformne 
bakterije se uvrščajo med indikatorske parametre. Ocenjujemo, da je bil vzrok za prisotnost KB v 
internih vodovodnih napeljavah.   
 
Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 
 
V letu 2010 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Mala Goba opravljen en 
pregled pri čemer so bili skupaj odvzeti 3 vzorci pitne vode. 
 
Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da odvzeti vzorci vode niso bili skladni z zahtevami 
Pravilnika o pitni vodi in sicer zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Vzorčenje je bilo izbvedeno v 
času močnejših padavin. Prisotnost samo koliformnih bakterij pa ne predstavlja resnejšega tveganja za 
zdravje ljudi in zato ni bil podan ukrep omejene uporabe. Vodo v vodohranu Mala Goba je 
upravljavec enkrat tedensko dezinficiral s klorovim preparatom Aquasan v obdobju enega meseca in 
sicer v decembru 2010. Poleg tega sta bila očiščena  in dezinficirana tudi oba vodohrana. 
 
V tabeli 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. 

ZAP. ŠT. 
DATUM 
PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 
ODVZETIH VZ. 
ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 28.09.2010 3 0 0 0 2KB 0 1KB 

SKUPAJ 3 0 0 0 2KB 0 1KB 
Legenga: KB – koliformnebakterije 

 
Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  
 
Za fizikalno kemijska preskušanja je bil v letu 2010 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. 
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4.2.1.7 KRAJEVNI VODOVOD MIŠJI DOL 
 

 
Vodovodni sistem Mišji Dol, KSP Litija d.o.o. 
 
V skladu z Dogovorom med Občino Litijo in Javnim podjetjem, smo v letu 2002 prevzeli v 
upravljanje del vodovoda, ki se delno napaja iz vodohrana na Mihelci, ki je v upravljanju Javnega 
komunalnega podjetja Grosuplje, d.o.o. in večinoma iz vodohrana v upravljanju Občine Šmartno pri 
Litiji – izvajalec Trgograd d.o.o.  
Na desnem bregu potoka Temenica, nasproti Radonje vasi, izvira voda na višini 321 m. Neposredno 
ob vrtini je črpališče, od katerega se črpa vodo v rezervoar na Medvedjeku (za Trebnje in okolico) in 
v rezervoar nad Radonjo vasjo R385 (200 m³), ki je istočasno pretočni za Debeli hrib in Mišji dol. Iz 
rezervoarja R385 se voda črpa v rezervoar R500 na Slivnikovem hribu. Od tu pa prosto odteka preko 
obtočnega vodomera DN 100 v potrošnjo za naselje Mihelca. Vodovod je povezan tudi z vodovodom 
Liberga, s katerega se sedaj oskrbuje večina naselij (Stara Gora pri Velikem Gabru, Mišji Dol), v 
upravljanju Občine Šmartno pri Litiji – izvajalec Trgograd d.o.o. 
Stroške porabe vode in vzdrževanja vodomera komunala Grosuplje mesečno zaračunava KSP Litija 
d.o.o. Cene za dobavljeno vodo so dogovorjene z Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje, d.o.o. 
 
Opravljali smo redno vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav (jaškov in razbremenilnih naprav). 
 
Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 
zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02, 42/06) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 
22/00, 86/04, 26/05). 
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4.2.1.8 KRAJEVNI VODOVOD VAČE 
 

 
Vodovodni sistem Vače, KSP Litija d.o.o. 
 
V skladu s Pogodbo med Občino Litijo in  KSP Litija d.o.o., smo v letu 2007 prevzeli v upravljanje 
javni vodovodni sistem Vače. 
 
Vodovodni sistem Vače sestavljajo: vrtina na Cvetežu nv: 654 m, ki je povezana s primarnim 
cevovodom (oskrbuje z vodo gravitacijsko) do vodohrana Klenik (100 m³) nv: 604 m in iz vodohrana 
Klenik s primarnim cevovodom (oskrbuje z vodo gravitacijsko) do vodohrana Vače (100 m³) nv: 560 
m in potem gravitacijsko preko sekundarnih cevovodov in hišnih priključkov do porabnikov. 
 
Opravljali smo redno vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav (vodohranov, črpališča,  dostopnih 
poti do vodohranov in črpališča). 
 
Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 
zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02, 42/06) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 
22/00, 86/04, 26/05). 
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Vodohran Vače, KSP Litija d.o.o. 
 

 
Vodohran Klenik, KSP Litija d.o.o. 
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Krmiljenje in regulacija v centralnem nadzornem centru za vodovod Vače, KSP Litija d.o.o. 
 
SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI  PITNE VODE 
 
Vodovodni sistem Vače se napaja iz vrtine na Cvetežu. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema 
oskrbuje 410 uporabnikov v naseljih Vače in Klenik ter Potok (del) in Ržišče (del). V letu 2010 je 
distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 22.521 m3, torej povprečno 62 m3 dnevno. 
Dezinfekcija vode se na tem sistemu redno ne opravlja. 
 
Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 
 
V letu 2010 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Vače izvedena dva 
pregleda, pri čemer je bilo skupaj odvzetih 5 vzorcev pitne vode. Rezultati mikrobioloških preskušanj 
so pokazali, da sta bila 2 vzorca skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, medtem ko 3 vzorci niso 
bili skladni, ker so vsebovali koliformne bakterije. Zaradi prisotnosti koliformnih bakterij se izvaja 
enkrat tedenska dezinfekcija pitne vode s klorovim preparatom Aquasan, do ponovnega vzorčenja, 
predvidoma v marcu 2011.  
 
V tabeli  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. 

ZAP. ŠT. 
DATUM 
PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 
ODVZETIH VZ. 
ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 25.05.2010 2 0 0 1 0 1 0 

2 11.11..2010 3 0 0 0 1 0 2(KB) 

SKUPAJ 5 0 0 1 1 1 2(KB) 
Legenda: KB – koliformne bakterije 



 

Stran | 55  
 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  
 
Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2010 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo Vače odvzeli 
1 vzorec pitne vode za nadaljnja preskušanja, ki je bil glede na opravljena preskušanja skladen z 
zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  
 
V tabeli  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.  

Z.ŠT./DAT.PREG
LEDA VRSTA PRESKUŠANJ 

SKUPN
O ŠT. 
ODV. 
VZORCE
V 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 
VZORCI 

      Zajetje- Vodohran  omrežje 

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

1./ 25.05..2010 Os.kemija,nitrat, nitrit 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 1 0 0 0 0 1 0 

 
V okviru državnega monitoringa se vzorci pitne vode za nadaljnja  kemijska in mikrobiološka 
preskušanja v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Vače ne odvzemajo. 
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4.2.1.9 KRAJEVNI VODOVOD VINTARJEVEC – DOM TISJE 
 

 
Vodovodni sistem Vintarjevec – Dom Tisje, KSP Litija d.o.o. 
 
V skladu s Pogodbo med Občino Šmartno pri Litiji in KSP Litija d.o.o., smo v letu 2007 (december) 
prevzeli v upravljanje javni vodovodni sistem Vintarjevec – Dom Tisje. 
Vodovodni sistem Vintarjevec – Dom Tisje sestavljajo: zajetje Medvejščica, ki je povezano s 
primarnim cevovodom (oskrbuje z vodo gravitacijsko) do vodohrana Vintarjevec (NH 357m, V = 40 
m3)  potem oskrbuje gravitacijsko z vodo preko sekundarnih cevovodov naselje Vintarjevec, Črni 
potok - del. 
 
V vodohranu Vintarjevec je nameščen aqualink za spremljanje iztoka vode iz vodohrana. 
 
 
SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI  PITNE VODE 
 
Vodovodni sistem Vintarjevec – Dom Tisje se napaja iz zajetja Medvejščica. S pitno vodo se iz 
vodovodnega sistema oskrbuje 80 uporabnikov v delu naselja Črni potok, Podroje in delu naselja 
Vintarjevec ter dom starejših občanov – Dom Tisje. V letu 2010 je distribucija pitne vode na 
oskrbovalnem območju znašala 12.047 m3, torej povprečno 33 m3 dnevno. Dezinfekcija vode se na 
tem sistemu redno ne opravlja. 
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Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 
 
V letu 2010 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Vintarjevec – Dom Tisje 
skupaj opravljena dva pregleda, pri čemer je bilo odvzetih 5 vzorcev pitne vode. 
 
Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da  je bil en vzorec skladen z zahtevami Pravilnika o 
pitni vodi, medtem ko 4 vzorci niso bili skladni, kajti vsi so vsebovali koliformne bakterije, eden 
izmed njih, odvzet 24.11.2010 na izlivki v Domu Tisje, pa je vseboval tudi Escherihio coli in sicer 1 
na 100 mililitrov vode. Ocenjujemo, da je bil vzrok prisotnosti E-coli v interni vodovodni napeljavi. 
 
Zaradi prisotnosti koliformnih bakterij, se  od decembra 2010 dalje, izvaja enkrat tedenska 
dezinfekcija pitne vode s klorovim preparatom Aquasan, do ponovnega vzorčenja, predvidoma v 
marcu 2011. Ukrepa omejene uporabe upravljavec ni uvedel, kajti prisotnost koliformnih bakterij v 
manjšem številu ne predstavlja resnejšega tveganja za zdravje ljudi in zato je bil  uveden le ukrep 
občasne dezinfekcije pitne vode in cevovoda. 
 
V tabeli 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. 

ZAP. ŠT. 
DATUM 
PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 
ODVZETIH VZ. 
ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 25.05.2010 2 0 0 1 0 0 1(KB) 

2 14.10.2009 3 0 0 0 0 0 3(KB) 

SKUPAJ 5 0 0 1 0 0 4(KB) 
Legenda: KB – koliformne bakterije 

 
V tabeli  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. 

ZAP. ŠT. 
DATUM 
PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 
ODVZETIH VZ. 
ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORC 

        zajetje vodohran Omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1. 17.08.2010 1 0 0 0 0 0 1 

2. 24.11.2010 1 0 0 0 0 0 1 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 0 2 

 
Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  
 
Za fizikalno kemijska preskušanja, v okviru notranjega nadzora, v letu 2010 na sistemu javne oskrbe s 
pitno vodo Vintarjevec – Dom Tisje  nismo odvzeli vzorcev pitne vode za nadaljnja preskušanja.  
 
V okviru državnega monitoringa sta bila v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Vintarjevec – Dom Tisje  
odvzeta 2 vzorca pitne vode za nadaljnja kemijska preskušanja na osnovne kemijske parametre. 
Rezultati fizikalno kemijskih preskušanj izkazujejo skladnost s Pravilnikom o pitni vodi, glede na 
obseg preskušanj.  
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4.2.1.10 KRAJEVNI VODOVOD OKROG – ČATEŠKA GORA 
 

 
Vodovodni sistem Čateška Gora-Gabrska Gora, KSP Litija d.o.o. 
 
Vodovodni sistem Čateška Gora-Gabrska Gora sestavljajo: vrtina Okrog ČG-1/02 nv: 415 m, ki je 
povezana s primarnim cevovodom do vodohrana Čateška Gora (100 m³) nv: 514 m in do vodohrana 
Gabrska Gora (100 m³) nv: 523 m.  In potem iz vodohranov gravitacijsko preko sekundarnih 
cevovodov in hišnih priključkov do porabnikov za naselja Čateška Gora, Gabrska Gora, Okrog - del, 
Kržišče pri Čatežu - del. V vodohranu Čateška Gora je nameščena hidropostaja za dvig tlaka za 
objekte na visoki coni ob vodohranu, potem se pa tlak reducira preko štirih hidravličnih 
razbremenilnih ventilov. 
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Krmiljenje in regulacija v centralnem nadzornem centru za vodovod Čateška Gora-Gabrska Gora, 
KSP Litija d.o.o. 
 
V letu 2010 smo začeli z obratovanjem hidropostaje, katera je nameščena v vodohranu Čateška Gora. 
Namenjena je za dvig tlaka vode v cevovodu za objekte visoke cone Čateška Gora. Opravljali smo 
redno vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav (vodohranov, črpališča,  dostopnih poti do 
vodohranov in črpališča). Izgradnja vodovodnega sistema še ni zaključena, potrebno je še zgraditi del 
sekundarnega cevovoda v dolžini cca. 1000 m na Gabrski Gori. 
 
SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI  PITNE VODE 
 
Vodovodni sistem Okrog – Čateška Gora se napaja iz vrtine Okrog. S pitno vodo se iz vodovodnega 
sistema oskrbuje 70 uporabnikov v naseljih Okrog (del), Čateška Gora in Gabrska Gora (del). V letu 
2010 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 2.288 m3, torej povprečno 6 m3 
dnevno. Dezinfekcija vode se na tem sistemu redno ne opravlja. 
 
Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 
 
V letu 2010 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Okrog - Čateška Gora  
opravljen en pregled, pri čemer so bili odvzeti 3 vzorci pitne vode. 
 
Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da  sta bila dva vzorca skladna z zahtevami 
Pravilnika o pitni vodi, medtem ko 1 vzorec ni bil skladen, kajti vseboval je povišano število kolonij 
pri 22°C in 36°C.  
 
Zaradi prisotnosti kolonij pri 22 in 36°C je upravljavec očistil in dezinficiral vodohrana ter izvedel 
dezinfekcijo cevovodov. V decembru 2010 smo enkrat tedensko izvajali dezinfekcijo pitne vode v 
vodohranu Čateška Gora in Gabrska Gora s klorovim preparatom Aquasan. 
  
Ukrepa omejene uporabe upravljavec ni uvedel, kajti povišano število kolonij pri 22 in 36 °C v 
manjšem številu ne predstavlja resnejšega tveganja za zdravje ljudi in zato je bil  uveden le ukrep 
občasne dezinfekcije pitne vode in cevovoda. 
 
V tabeli  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. 

ZAP. ŠT. 
DATUM 
PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 
ODVZETIH VZ. 
ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladi Skladni Neskladni 

1 22.11.2010 3 1 0 1 1(ŠK) 0 0 

SKUPAJ 3 1 0 1 1(ŠK) 0 0 

ŠK – število kolonij pri 22 in 36 °C 

 
V okviru državnega monitoringa se vzorci pitne vode za nadaljnja  kemijska in mikrobiološka 
preskušanja v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Okrog – Čateška Gora ne odvzemajo. 
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4.2.2 ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA TER ČIŠČENJE 
KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA 

 
Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških 
naprav, ki 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 iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin. Objekti in naprave 
javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na javno kanalizacijo 
in pretočne in nepretočne greznice in male čistilne naprave z  zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso 
objekti javne kanalizacije. V Litiji, Kresnicah in Šmartnem pri Litiji, še ni zgrajene centralne čistilne 
naprave, zato se odpadna voda neprečiščeno steka v reko Savo, preko več izpustov. 
 
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. izvaja nekatere naloge v zvezi z 
obratovanjem kanalizacijskih sistemov v naseljih Litija, Kresnice in Šmartno pri Litiji. 
Zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 
predvsem po Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Litija (Ur.l. RS, št. 38/2007) in Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in 
padavinske vode (Ur.l. RS št. 105/2002, 50/2004) in drugih predpisih. 
 
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., zagotavlja v okviru javne 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 nepretočnih 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 2010 izvajali čiščenje usedlin  črpališča 
za prečrpavanje nivoja na Graški cesti v Litiji, delno čiščenje kanalizacijskega sistema v Kresnicah in 
del sistema v mestu Litija in kraju Šmartno pri Litiji. Ker KSP Litija d.o.o. še nima specialne opreme 
za čiščenje cevovodov, praznjenje greznic in prevoz odpade 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 2010. Storitev 
je izvedel Zavod za zdravstveno varstvo, Ljubljana. 
 
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.  
 
KSP Litija d.o.o. vzdržuje javno kanalizacijo v mestu Litija, kraju Šmartno pri Litiji in kraju Kresnice. 
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 
meteorni sistem: cca. 1.000 m 
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4.2.3 MALA ČISTILNA NAPRAVA GRADEC – LITIJA 
 
Mala čistilna naprava Gradec – Litija 1000 PE, zgrajena v letu 2007 in prenesena v upravljanje 
javnemu podjetju za čas poskusnega obratovanja, ki je trajalo devet mesecev v času poskusnega 
obratovanja ni dosegla načrtovanega učinka čiščenja, oziroma je bil učinek čiščenja le 30 % .V 
poskusnem obratovanju je javno podjetje skladno s Programom prvih meritev preko pooblaščene 
inštitucije, izvedlo vzorčenje odpadne komunalne vode na vtoku in iztoku iz MČN. Analizni rezultati 
odvzetih vzorcev vode so pokazali, da čiščenje ne dosega mejnih vrednosti parametrov odpadne vode 
iz malih ČN, ki so določeni v Prilogi 1 v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih 
komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS,št.98/07).  
 
V letu 2010 je podjetje IMP Tehnologija vode d.o.o., na podlagi naročila javnega podjetja, izvedlo 
pregled in rekonstrukcijo naknadnih usedalnikov, ki naj bi odpravila vzrok neustreznega čiščenja 
komunalne odpadne vode na MČN Gradec.  V kolikor bo v ponovnem poskusnem obratovanju MČN 
Gradec dosegla načrtovani učinek čiščenja komunalne odpadne vode, bo predvidoma, v letu 2011, 
pričela z obratovanjem. 
 
Uporabnikom storitve odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda, katerih odpadna voda se 
odvaja preko MČN Gradec, (93 priključkov na Graški cesti, Marokovi poti, Na Gričku in, Bevkovi 
ulici; približno 300 prebivalcev oziroma 300 PE) javno podjetje ne zaračunava storitve čiščenja 
komunalne odpadne vode.  
 
4.2.4 RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI 
 
Storitev ravnanja s komunalnimi odpadki je v letu 2010 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 načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na 
območju Občine Šmartno pri Litiji (Ur.l.RS,št.27/09) ter določil  Pravilnika o tarifnem sistemu 
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija (Ur.l.RS,št.6/02 in135/03), ki velja na območjih obeh 
občin.  
 
Za odvoz odpadkov iz območja obeh občin je zadolženo 16 delavcev, ki sestavljajo šest smetarskih 
ekip, ki pri svojem delu uporabljajo šest smetarskih vozil, od tega je eno specialno malo smetarsko 
vozilo, s katerim odvažamo mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov)  od stanovanjskih 
objektov, ki za običajna smetarska vozila niso dostopni in eno vozilo samonakladalec, s katerim 
opravljamo kontejnerski odvoz odpadkov, odvoz kosovnih odpadkov in odvoz odpadnih nagrobnih 
sveč iz pokopališč.   
 
Eno smetarsko vozilo dnevno odvaža mešane komunalne odpadke iz območja občine Šmartno, eno 
vozilo dnevno odvaža ločeno zbrano frakcijo iz zbiralnic, tri vozila dnevno pa odvžajo mešane 
komunalne odpadke iz območja občine Litija. Vozilo samonakladalec odvaža 5, 7 in 10 m3 
kontejnerje, ki so nameščeni pri nekaterih večstanovanjskih objektih in pokopališčih ter od podjetij, ki 
posamezne odvoze odpadkov predhodno naročajo in sicer iz območja obeh občin. Poleg tega prazni 
tudi 1,8 m3 zvonaste zabojnike, ki so namenjeni ločenemu zbiranju odpadnih nagrobnih sveč.  
 
Na prevzemu in pretovarjanju odpadkov na pretovorni postaji Širjava delata dva delavca, obratovalni 
čas pretovorne postaje namreč za pokrivanje potrebuje dva delavca. Na pretovorni postaji Širjava, ki 
služi tudi kot zbirni center za komunalne odpadke, se prevzemajo in pretovarjajo odpadki iz območij 
obeh občin. 
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4.2.4.1 ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE LITIJA 
 
Odvoz mešanih komunalnih odpadkov, iz vseh naselij na območju občine Litija,  javno podjetje 
opravlja enkrat tedensko. Odvoz ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov iz 77 zbiralnic se je 
izvajal tedensko za papir in plastiko, medtem ko za steklo enkrat na 14 dni. Izvedena je bila tudi 
akcija zbiranja nevarnih odpadkov nastalih v gospodinjstvih, ki jo je za javno podjetje izvedel 
pooblaščeni zbiralec nevarnih odpadkov podjetje Kemis d.o.o.  Akcija zbiranja in odvoza kosovnih 
odpadkov je bila, po posameznih krajevnih skupnostih, izvedena po sistemu na v naprej določenih 
prevzemnih mestih.  
 
Celoletna letna zaračunana količina odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, je bila 33.373,83 m3. 
Povprečna mesečna zaračunana količina komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, v letu 
2010 je bila 2.781,15 m3.  
  
Količina 0,20 m3 odpadkov na mesec, je bil zaračunana 13.602 prebivalcem, količina 0,14 m3 na 
mesec 132  prebivalcem, tem prebivalcem je količina zmanjšana zaradi oddaljanosti odjemnega mesta 
za komunalne odpadke, ker stanovanjski objekti niso dostopni za smetarska vozila, količina  0,25 m3 
pa je bila zaračunana 169 počitniškim hišam.  
 
V občini Litija, s površino 221,4 km2, je v 108 naseljih število prebivalcev 15.033 (podatek ARSO – 
register prebivalstva, december 2009 ), iz česar sledi, da je bila vključenost občanov v redni odvoz 
komunalnih odpadkov  91,36%. Vključenost je dejansko višja, saj se gospodinjstvu lahko zaračuna 
maksimalo 1,00 m3 odpadkov na mesec oziroma za pet oseb, čeprav je v nekaterih gospodinjstvih več 
oseb.  Nekaj gospodinjstev pa je začasno izločenih iz sistema ravnanja s komunalnimi odpadki zaradi 
velike oddaljenosti njihovih stanovanjskih hiš od vozne poti smetarskega vozila in prav tako tudi od 
prve njim najbljižje zbiralnice namenjene ločenemu zbiranju posameznih frakcij komunalnih 
odpadkov. Javno podjetje tem gospodinjstvom storitve ne zaračunava, vendar pa ti prebivalci  
predstavljajo manj kot 2 % delež. 
 
Storitev ravnanja z nenevarnimi odpadki javno podjetje opravlja tudi pravnim osebam (industrija, 
obrt, ustanove, pokopališča) s katerimi imamo sklenjene pogodbe o ravnanju z nenevarnimi odpadki. 
Letna prevzeta količina teh odpadkov, ki se prevzema sočasno ob rednem tedenskem odvozu 
komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, je na območju občine Litija  5.904,40 m3 . 
Večjim povzročiteljem odvoz nenevarnih odpadkov, ki nastajajo ob izvajanju njihovih dejavnosti, 
izvajamo na podlagi predhodnega naročila povzročitelja odpadkov in sicer z vozilom samonakladalec. 
Tako prevzete odpadke tehtamo in skupna prevzeta količina teh odpakov je bila 361.320 kg, oziroma 
2.125 m3 (upoštevana specifična teža odpadkov je 170 kg na m3). Skupna prevzeta količina odpadkov 
iz industrije, obrti, ustanov in pokopališč, izražena v m3, je bila 8.029,40 m3, kar predstavlja 19,40 % 
odpadkov prevzetih v rednem odvozu.   
 
Povzročitelji odpadkov so posamezne frakcije komunalnih odpadkov oddajali tudi na pretovorni 
postaji Širjava, ki služi tudi kot zbirni center in sicer v času obratovanja. Količina tako zbranih in 
prevzetih odpadkov je zajeta v skupni stehtani količini odpadkov ni pa prikazana v m3. 
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Količine zbranih odpadkov po posameznih frakcijah so prikazane v tabeli 1. 
 
Tabela 1: 

FRAKCIJA KOLI ČINA  (kg) 

ID odpadka Opis odpadka Zbrani odpadki Ravnanje z odpadki 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki 4.482.560 Odlaganje Unično 

20 03 07 Kosovni odpadki 510.500 Odlaganje Unično 

20 01 38 Les 72.330 Tisa , Unično(54.180) 

20 01 36 Zavržena električna in elekt. oprema 4.730  Blok, d.o.o. 

20 01 35* Zavržena električna in elekt. oprema 4.670  Blok, d.o.o. 

20 01 23* Zavržena oprema 13.080 Prevzem Papir-Servis 

20 01 01 Papir 111.720 Prevzem Papir-Servis 

15 01 05 Sestavljena embalaža 12.114 Prevzem Papir-Servis 

15 01 04 Kovinska embalaža 15.604 Prevzem Papir-Servis 

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 76.700 Prevzem Papir-Servis 

15 01 02 Plastična embalaža         76.115 Prevzem Papir-Servis 

15 01 07 Steklena embalaža 114.012 Prevzem Papir-Servis 

15 01 10* Embalaža, ki vseb. ostanke nev.snovi 247 Prevzem Kemis 

15 01 11* Prazne tlačne posode 40 Prevzem Kemis 

20 01 33* Baterije in akumulatorji 1.077 Prevzem Kemis 

20 01 26* Olja in maščobe 290 Prevzem Kemis 

20 01 25 Jedilna olja in maščobe 105 Prevzem Kemis 

20 01 32 Zdravila 108 Prevzem Kemis 

20 01 19* Pesticidi 176 Prevzem Kemis 

20 01 14* Kisline 23 Prevzem Kemis 

20 01 27* Premazi 980 Prevzem Kemis 

20 01 29* Čistila in detergenti 112 Prevzem Kemis 

20 0113* Topila 557 Prevzem Kemis 

20 01 15* Alkalije 11 Prevzem Kemis 

20 01 21* Sijalke 8 Prevzem Kemis 

20 01 17* Foto kemikalije 19 Prevzem Kemis 

16.01 03 Izrabljene avtomobilske gume 49.200 Prevzem GET 

12 01 02 Pločevina 33.470 Dino&S, Rematom 

15 01 06 Odpadne nagrobne sveče 19.080 Plastkom d.o.o. 

17 06 05 Grd.mat., ki vsebuje azbest 5.740 JP Komunala Laško 

17 03 02 Asfalt 12.600 Trgograd d.o.o. 

17 01 01 Beton 3.000 Trgograd d.o.o. 

    

SKUPAJ  5.620.978  
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NADALJNJE RAVNANJE Z ZBRANIMI ODPADKI 

Zbrane mešane komunalne odpadke na pretovorni postaji Širjava pretovorimo v 35-40 m3 kotalne 
zabojnike, prav tako tudi zbrane kosovne odpadke. Odvoz odpadkov iz pretovorne postaje Širjava pri 
Ponovičah na odlagališče Unično za javno pdjetje opravlja podizvajalec, kateremu so bila dela 
dodaljena na podlagi javnega razpisa. 
 
Na odlagališče nenevarnih odpadkov Unično je bilo odpeljano in odloženo 4.482.560 kg mešanih 
komunalnih odpadkov in 510.500 kg kosovnih odpadkov, torej skupno 4.993.060 kg odpadkov, kar 
predstavlja 399.630 kg oziroma 7,41 %  manj kot v letu 2009.  
 
Na Uničnem je bilo prevzeto tudi 54.180 kg lesa, katerega pa je upravljavec odlagališča oddal drugim 
zbiralcem. 
 
Na odlagališče Unično je bilo odpeljano in tudi odloženo še 122.780 kg odpadkov zbranih v aprilski 
čistilni akciji OČISTIMO SLOVENIJO. Ta količina pa ni vključena v skupno količno zbranih 
komunalnih odpadkov v letu 2010 
 
Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, kot so papir in papirna embalaža, steklena embalaža, 
plastična embalaža, sestavljena embalaža in kovinska embalaža,  je prevzemalo podjetje Papir Servis 
preko družbe za ravnanje z odpadno embalažo SLOPAK. Javno podjetje tovrstne ločene frakcije pred 
prevzemom pretovori v večje zabojnike, nakar jih prevzemalec brezplačno prevzame. 
 
V letu 2010 smo pričeli tudi z ločenim zbiranjem odpadnih nagrobnih sveč. V ta namen smo na vseh 
pokopališčih na območju občine Litija namestili zvonaste zabojnike volumna 1,80 m3. Odvoz 
odpadnih nagrobnih sveč izvajamo z vozilom samonakladalec in sicer enkrat na 14 dni iz manjših 
pokopališč, medtem ko iz litijskega in šmarskega pokopališča izvajamo odvoz tedensko. Ločeno smo 
zbrali 19.080 kg odpadnih nagrobnih sveč, ki jih je prevzelo podjetje Plastkom d.o.o. 
 
Zbrano odpadno električno in elektronsko opremo smo na pretovorni postaji ločili po posameznih 
frakcijah in nato so jih prevzela podjetja Papir Servis, Blok in Rematom in sicer preko shem za 
ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo Slopak, Interseroh in Zeos. 
 
Nevarne odpadke je prevzelo podjetje Kemis. Izrabljene avtomobilske gume pa podjetje GET 
Inženiring oziroma podjetja, ki so pooblaščena za nadalnje ravnanje s tovrstnimi odpadki. 
 
Količina 627.918 kg ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov je bila torej oddana drugim 
zbiralcem v predelavo, kar znaša  11,17 %,  oziroma 41,76 kg na prebivalca na leto ( upoštevano 
število prebivalcev: 15.033). Zbrano količino ločenih frakcij smo povečali za 176.225 kg, oziroma  
39,04 %,  v skupni količini odpadkov ta delež predstavlja 3,14 % večji delež.  
  
 
4.2.4.2 ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 
 
Odvoz mešanih komunalnih odpadkov (preostanek odpadkov), iz vseh naselij  na območju občine 
Šmartno pri Litiji, javno podjetje opravlja enkrat tedensko. Odvoz ločeno zbranih frakcij iz 26 
zbiralnic, nameščenih na območju občine Šmartno, se je izvajal tedensko za papir in plastiko, medtem 
ko za steklo enkrat na 14 dni. Izvedena je bila tudi akcija zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov in 
akcija zbiranja in odvoza nevarnih odpadkov nastalih v gospodinjstvih, ki jo je za javno podjetje 
izvedel pooblaščeni zbiralec nevarnih odpadkov Kemis d.o.o.  
 
Celoletna letna zaračunana količina odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, je bila 11.556,42 m3.   
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Povprečna mesečna zaračunana količina komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, v letu 
2009 je bila 963,04 m3.  
 
Količina 0,20 m3 odpadkov na mesec je bila zaračunana 4.662 prebivalcem, količina 0,14 m3 na 
mesec 193 prebivalcem, tem prebivalcem je količina zmanjšana zaradi oddaljanosti odjemnega mesta 
za komunalne odpadke, ker stanovanjski objekti niso dostopni za smetarska vozila, količina 0,25 m3 
pa je bila zarčunana 15 počitniškim hišam. 
 
V občini Šmartno pri Litiji, s površino 94,9 km2, je v 55 naseljih število prebivalcev 5.391 
(podatek ARSO – register prebivalstva, december 2009) iz česar sledi, da je bila vključenost občanov 
v redni odvoz komunalnih odpadkov  90,10 %,  čeprav je vključenost dejansko višja, saj se 
gospodinjstvu lahko zaračuna maksimalo 1,00 m3 odpadkov na mesec oziroma za pet oseb.  Nekaj 
gospodinjstev pa je začasno izločenih iz sistema ravnanja s komunalnimi odpadki zaradi velike 
oddaljenosti njihovih stanovanjskih hiš od vozne poti smetarskega vozila in prav tako tudi od prve 
njim najbljižje zbiralnice namenjene ločenemu zbiranju posameznih frakcij komunalnih odpadkov. 
Javno podjetje tem gospodinjstvom storitve ne zaračunava, vendar pa ti prebivalci  predstavljajo manj 
kot 2 % delež. 
  
Storitev ravnanja z nenevarnimi odpadki javno podjetje opravlja tudi pravnim osebam (obrt in 
ustanove) s katerimi imamo sklenjene pogodbe o ravnanju z nenevarnimi odpadki. Letna prevzeta 
količina teh odpadkov je na območju občine Šmartno pri Litiji 1.197,86 m3, kar predstavlja 9,92% 
prevzetih odpadkov. Povzročiteljem, katerim ob izvajanju njihove dejavnosti nastajajo manjše 
količine nenevarnih odpadkov, odvoz opravljamo sočasno ob rednem tedenskem odvozu mešanih 
komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih. Z vozilom samonakladalec, na podlagi 
predhodnega naročila povzročitelja odpadkov, pa odvažamo odpadke za Osnovno šolo Šmartno. Tako 
prevzeti odpadki so zajeti v skupni stehtani količini odpadkov in so razvrščeni med mešane 
komunalne odpadke, katere odvažamo na odlagališče Ostri Vrh.  
 
Večjim povzročiteljem odpadkov, ki svojo dejavnost opravljajo na območju občine Šmartno (Kovina-
Herz, Dom Tisje, Šmarska mesarija) in imajo za svoje odpadke izdelano oceno odpadkov, pa prevzete 
odpadke javno podjetje odvaža na odlagališče Unično in količine teh odpadkov niso zajete v tem 
poročilu. 
 
Povzročitelji odpadkov so posamezne frakcije komunalnih odpadkov oddajali tudi na pretovorni 
postaji Širjava, ki služi tudi kot zbirni center in sicer v času obratovanja. Količina tako zbranih in 
prevzetih odpadkov je zajeta v skupni stehtani količini odpadkov ni pa prikazana v m3. 
Količine zbranih odpadkov po posameznih frakcijah so prikazane v tabeli 2. 
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Tabela 2 : 
FRAKCIJA KOLI ČINA (kg) 

ID odpadka Opis odpadka Zbrani odpadki Ravnanje z odpadki 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki 1.303.250 Odlaganje Ostri Vrh 

20 03 07 Kosovni odpadki 92.050 Odlaganje Ostri Vrh 

20 01 38 Les 6.380 Tisa 

20 01 36 Zavržena električna in elekt. oprema 1.648  Blok, d.o.o. 

20 01 35* Zavržena električna in elekt. oprema 1.632 Blok, d.o.o. 

20 01 23* Zavržena oprema 4.580 Prevzem Papir-Servis 

20 01 01 Papir 39.252 Prevzem Papir-Servis 

15 01 05 Sestavljena embalaža 4.255 Prevzem Papir-Servis 

15 01 04 Kovinska embalaža 5.482 Prevzem Papir-Servis 

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 26.648 Prevzem Papir-Servis 

15 01 02 Plastična embalaža         26.730 Prevzem Papir-Servis 

15 01 07 Steklena embalaža 40.058 Prevzem Papir-Servis 

15 01 10* Embalaža, ki vseb. ostanke nev.snovi 86 Prevzem Kemis 

15 01 11* Prazne tlačne posode 13 Prevzem Kemis 

20 01 33* Baterije in akumulatorji 378 Prevzem Kemis 

20 01 26* Olja in maščobe 101 Prevzem Kemis 

20 01 25 Jedilna olja in maščobe 36 Prevzem Kemis 

20 01 32 Zdravila 37 Prevzem Kemis 

20 01 19* Pesticidi 62 Prevzem Kemis 

20 01 14* Kisline 8 Prevzem Kemis 

20 01 27* Premazi 344 Prevzem Kemis 

20 01 29* Čistila in detergenti 39 Prevzem Kemis 

20 0113* Topila 195 Prevzem Kemis 

20 01 15* Alkalije 3 Prevzem Kemis 

20 01 21* Sijalke 3 Prevzem Kemis 

20 01 17* Foto kemikalije 6 Prevzem Kemis   

16.01 03 Izrabljene avtomobilske gume 17.280 Prevzem GET   

12 01 02 Pločevina 11.760  Rematom 

15 01 06 Odpadne nagrobne sveče 6.700 Plastkom d.o.o. 

    

SKUPAJ  1.589.016  
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NADALJNJE RAVNANJE Z ZBRANIMI ODPADKI 

Zbrane mešane komunalne odpadke na pretovorni postaji Širjava pretovorimo v 35-40 m3 kotalne 
zabojnike, prav tako tudi zbrane kosovne odpadke. Odvoz odpadkov iz pretovorne postaje Širjava pri 
Ponovičah na odlagališče Unično za javno pdjetje opravlja podizvajalec, kateremu so bila dela 
dodaljena na podlagi javnega razpisa. 
 
Na odlagališče nenevarnih odpadkov Ostri Vrh je bilo odloženo 1.303.250  kg mešanih komunalnih 
odpadkov in 92.050 kg kosovnih odpadkov, torej skupno 1.395.300 kg odpadkov, kar je 26.520 kg 
več kot v letu 2009. Vzrok za povečano količino odloženih odpakov, je v aprilu 2010 izvedena 
čistilna akcija OČISTIMO SLOVENIJO, v kateri je bilo zbranih 85.650 kg mešanih komunalnih 
odpadkov, ki so bili odloženi na odlagališču Ostri Vrh.  
  
Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, kot so papir in papirna embalaža, steklena embalaža, 
plastična embalaža, sestavljena embalaža in kovinska embalaža,  je prevzemalo podjetje Papir Servis 
preko družbe za ravnanje z odpadno embalažo SLOPAK. Javno podjetje tovrstne ločene frakcije pred 
prevzemom pretovori v večje zabojnike, nakar jih prevzemalec brezplačno prevzame. 
 
Zbrano odpadno električno in elektronsko opremo smo na pretovorni postaji ločili po posameznih 
frakcijah in nato so jih prevzela podjetja Papir Servis, Blok, Rematom in sicer preko shem za ravnanje 
z odpadno električno in elektronsko opremo Slopak, Interseroh in Zeos. 
 
V letu 2010 smo pričeli tudi z ločenim zbiranjem odpadnih nagrobnih sveč. V ta namen smo na vseh 
pokopališčih na območju občine Šmartno pri Litiji namestili zvonaste zabojnike volumna 1,80 m3. 
Odvoz odpadnih nagrobnih sveč izvajamo z vozilom samonakladalec in sicer enkrat na 14 dni iz 
manjših pokopališč, medtem ko iz litijskega in šmarskega pokopališča izvajamo odvoz tedensko. 
Ločeno smo zbrali 6.700 kg odpadnih nagrobnih sveč, ki jih je prevzelo podjetje Plastkom d.o.o. 
 
Nevarne odpadke je prevzelo podjetje Kemis. Izrabljene avtomobilske gume pa podjetje GET 
Inženiring oziroma podjetja, ki so pooblaščena za nadalnje ravnanje s tovrstnimi odpadki. 
 
Količina 193.716 kg posameznih frakciji komunalnih odpadkov je bila torej oddana drugim zbiralcem 
v predelavo, kar znaša 12,19% oziroma 35,93 kg na prebivalca na leto (upoštevano 5.391 
prebivalcev).  Zbrano količino ločenih frakcij smo, v primerjavi z letom 2009, povečali za 35.241 kg, 
oziroma  22,23 %, v skupni količini odpadkov ta delež  predstavljajo 2,22% večji delež. 
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KOLI ČINE ZBRANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V LETU 2010 
 
FRAKCIJA 

                                                           KOLIČINA (kg) 
OBČINA  LITIJA OB ČINA  ŠMARTNO 

ID odpadka Opis odpadka Zbrani odpadki Ravnanje z odpadki Zbrani odpadki Ravnanje z odpadki 
20 03 01 Mešani komunalni odpadki 4.482.560 Odlaganje Unično 1.303.250 Odlaganje Ostri Vrh 
20 03 07 Kosovni odpadki 510.500 Odlaganje Unično 92.050 Odlaganje Ostri Vrh 
20 01 38 Les 72.330 Tisa , Unično(54.180) 6.380 Tisa 
20 01 36 Zavržena električna in elekt. oprema 4.730  Blok, d.o.o. 1.648  Blok, d.o.o. 
20 01 35* Zavržena električna in elekt. oprema 4.670  Blok, d.o.o. 1.632 Blok, d.o.o. 
20 01 23* Zavržena oprema 13.080 Prevzem Papir-Servis 4.580 Prevzem Papir-Servis 
20 01 01 Papir 111.720 Prevzem Papir-Servis 39.252 Prevzem Papir-Servis 
15 01 05 Sestavljena embalaža 12.114 Prevzem Papir-Servis 4.255 Prevzem Papir-Servis 
15 01 04 Kovinska embalaža 15.604 Prevzem Papir-Servis 5.482 Prevzem Papir-Servis 
15 01 01  Papirna in kartonska embalaža 76.700 Prevzem Papir-Servis 26.948 Prevzem Papir-Servis 
15 01 02 Plastična embalaža         76.115 Prevzem Papir-Servis 26.730 Prevzem Papir-Servis 
15 01 07 Steklena embalaža 114.012 Prevzem Papir-Servis 40.058 Prevzem Papir-Servis 
15 01 10* Embalaža, ki vseb. ostanke nev.snovi 247 Prevzem Kemis 86 Prevzem Kemis 
15 01 11* Prazne tlačne posode 40 Prevzem Kemis 13 Prevzem Kemis 
20 01 33* Baterije in akumulatorji 1.077 Prevzem Kemis 378 Prevzem Kemis 
20 01 26* Olja in maščobe 290 Prevzem Kemis 101 Prevzem Kemis 
20 01 25 Jedilna olja in maščobe 105 Prevzem Kemis 36 Prevzem Kemis 
20 01 32 Zdravila  108 Prevzem Kemis 37 Prevzem Kemis 
20 01 19* Pesticidi  176 Prevzem Kemis 62 Prevzem Kemis 
20 01 14* Kisline 23 Prevzem Kemis 8 Prevzem Kemis 
20 01 27* Premazi  980 Prevzem Kemis 344 Prevzem Kemis 
20 01 29* Čistila in detergenti 112 Prevzem Kemis 39 Prevzem Kemis 
20 0113* Topila 557 Prevzem Kemis 195 Prevzem Kemis 
20 01 15* Alkalije 11 Prevzem Kemis 3 Prevzem Kemis 
20 01 21* Sijalke 8 Prevzem Kemis 3 Prevzem Kemis 
20 01 17* Foto kemikalije 19 Prevzem Kemis 6 Prevzem Kemis   
16.01 03 Izrabljene avtomobilske gume 49.200 Prevzem GET 17.280 Prevzem GET   
12 01 02 Pločevina 33.470 Dino&S, Rematom 11.760 Dino&S, Rematom 
15 01 06 Odpadne nagrobne sveče 19.080 Saubermacher 6.700 Saubermacher 
17 06 05 Grd.mat., ki vsebuje azbest 5.740 JP Komunala Laško 0  
17 03 02 Asfalt 12.600 Trgograd d.o.o. 0  
17 01 01 Beton 3.000 Trgograd d.o.o. 0  
SKUPAJ  5.620.978  1.589.316  
SKUPAJ OBE OBČINI 7.210.294 
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4.2.5 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
 
Pogrebna služba je izvajala v preteklem letu sledeča dela in naloge za občini Litija in Šmartno pri 
Litiji: 

• prevoze pokojnih, 
• pokope, 
• urejanje dokumentov, 
• nabava in prodaja krst, žar in ostale pogrebne opreme, 
• vzdrževanje in urejanje pokopališč Litija in Šmartno pri Litiji. 

 
 

• Javno podjetje upravlja s pokopališči: 
• LITIJA; pokopališče Litija, ki obsega 875 grobov  
• ŠMARTNO PRI LITIJI; pokopališče Šmartno pri Litiji, ki obsega 905 grobov.  

 
 

• Pogrebna dejavnost: 
• na pokopališču v Šmartnem pri Litiji: 32 žarnih in 9 klasičnih pokopov;  
• na pokopališču v Litiji pa 24 žarnih in 3 klasični pokopi. 

 
 
Na ostalih pokopališčih: 
Jablanica:  3 žarni pokopi, 
Liberga 5 žarnih + 1 klasičen pokop, 
Sava:  8 žarnih, 
Polšnik:  6 žarnih, 
Kresnice:  10 žarnih, 
Gabrovka:  3 žarni + 1 klasičen, 
Velika Štanga:  1 žarni + 4 klasični, 
Vače:  1 žarni + 1 klasični, 
Dole:  5 žarnih + 2 klasična 
Hotič:  2 žarna + 1 klasični, 
Široka Set 1 žarni, 
Velika Goba 2 žarna + 1 klasični 
Drugje 3 žarni. 
Skupaj:  53 žarnih in 8 klasičnih pokopov. 
Skupno je javno podjetje v letu 2010 opravilo 107 žarnih pokopov in 20 klasičnih pokopov 
pokojnikov. 
 
V letu 2010 je bilo opravljenih tudi 12 prevozov pokojnikov na INŠTITUT ZA SODNO MEDICINO 
ter 3 prevozi pokojnikov na druga pokopališča. 
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4.2.6 VZDRŽEVANJE IN VARSTVO LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI, ULIC IN 
KRAJEVNIH SREDIŠ Č, JAVNE RAZSVETLJAVE  
 
OBČINA LITIJA 

CESTE 

Po kategorizaciji Občinskih cest v Občini Litija je v Občini Litija 468,813 km cest, katere so 
kategorizirane na lokalne ceste, zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste, mestne ceste ali 
krajevne ceste, javne poti v mestu Litija ter javne poti po posameznih KS.  
 
Ceste so: 

• namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov 
naselij v občini med seboj in so pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje 
kategorije (LC) – v skupni dolžini 157,616 km, 

• javne poti v skupni dolžini 294,741 km, 
• zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste v mestu Litija (s skrajšano oznako LZ) – v 

skupni dolžini 5,633 km , 
• mestne ceste ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) – v skupni dolžini 10,823 km. 

 
Večja  vzdrževalna dela  na lokalnih cestah v letu 2010 so bila: 
 

• krpanje udarnih jam na asfaltnem delu vozišča s hladnim asfaltom, poraba hladne asfaltne 
mase skozi celo leto je znašala 17335 kg kar je za 42% več kot v letu 2009  ter gredanje in 
navoz gramoza makadamskega vozišča, za kar smo porabili 3675 m3 gramoza, 

• sanacija posedka  na LC 208 280 Kresnice-Golišče-Jevnica,  
• odstranitev snežnih količkov, 
• čiščenje muld ter strojno pometanje cestišča, 
• postavitev varnostne zaščitne ograje na LC 208 280 Kresnice-Golišče-Jevnica,  
• postavitev varnostne zaščitne ograje na LC  213 070 Litija-Kresnice-Laze, 
• postavitev varnostne zaščitne ograje na LC  480 180 Sava-Leše, 
• postavitev varnostne zaščitne ograje na LC 208 120 Renke-Vodenik, 
• izkop in gramoziranje makedamskega vozišča na LC 425 221 Migolica-G. Ravne, 
• izkop in gramoziranje makadamskega vozišča LC 208 270 Beden-Veliki Vrh-Golišče, 
• izvedba kamnite zložbe z vmesnim betonom na LC 425 300 Dole-Suhadole, 
• izvedba kamnite zložbe z vmesnim betonom  na LK 208 701 Predilnica-Praprošče, 
• postavitev vertikalne prometne signalizacije po odločbah občine Litija, 
• izvedba talnih označb, 
• izvedena je bila strojno ročna košnja brežin, 
• sanacija vozišča po neurju na LC 208 901 Konjšica, 
• vzdrževalna dela na LC 213 070 Litija-Kresnice-Laze, 
• ureditev cest po neurjih (Polšnik, Gabrovka, Jevnica), 
• sanacija podrtega krilnega zidu na LC 208 070 Litija-Sava, 
• ureditev odvodnjavanja na Ponoviški cesti (meteorni odvodnik), 
• dobava in polaganje asfalta na LC 208 300 Gabrska Gora-Prim. Poljane , 
• za izvajanje zimske službe na LC je bilo porabljeno 1342 m3 peska in 499 ton soli.  
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JAVNE POTI IN KRAJEVNA SREDIŠČA 

 
V občini Litija vzdržujemo 40 km javnih poti v naseljih in med naselji (mestne ulice). 
Poleg tega pa opravljamo tudi čiščenje krajevnih središč, pločnikov, stopnic, parkirnih prostorov in 
ploščadi. Pločnikov je 12,660 km, parkirišč 15.280 m2, ploščadi 907 m2 ter stopnic v dolžini cca 
234,4 m.  
 
Glavna vzdrževalna dela v letu 2010 so bila:  
 
• strojno in ročno pometanje asfaltnih površin,  
• ročno čiščenje in ureditev ploščadi,  
• krpanje udarnih jam s hladnim asfaltom,  
• arhitektonske ovire, 
• izdelava talnih označb,  
• čiščenje avtobusnih postajališč,  
• čiščenje vtočnih odprtin jaškov, požiralnikov,  
• obnova vertikalne in horizontalne cestno-prometne signalizacije,  
• izobešanje zastav po programu, 
• popravilo poškodovanega mostu na Savi (Tori), 
• dobava in montaža kovinske konstrukcije za izobešanje transparentov, 
• izkop z odvozom za zgornji ustroj ceste ter dobava in vgrajevanje tamponskega materiala na JP 

709 971 Novo naselje Golišče, 
• izkop z odvozom za zgornji ustroj ceste ter dobava in vgrajevanje tamponskega materiala na JP 

709 101 Moravška Gora in JP 709 121 Moravče-Podpeč, 
• postavitev varnostne zaščitne ograje na JP 708 321 Šumnik, 
• za izvajanje zimske službe na JP in ulicah je bilo porabljeno 1641 m3 peska in 610 ton soli. 

 

PARKI IN ZELENE POVRŠINE 

 
V občini Litija vzdržujemo 40611 m2 parkovnih površin in gredic. Izvajanje košnje parkov 
izvajamo sami, nasaditev gredic pa za naše podjetje izvajajo drugi izvajalci. 
Glavna vzdrževalna dela so: pomladansko in jesensko grabljenje, košnja parkov, urejanje stez in 
peskovnikov v parku, okopavanje, pletje in obrezovanje žive meje (cca 1600 m2), obrezovanje 
grmovnic in dreves, obnova igral in klopi in redno praznjenje uličnih košev za smeti. Ob sobotah 
postavljamo in pospravljamo stojnice za tržnico. 
 
Glavna vzdrževalna dela v letu 2010 so bila: 
• ureditev peš poti Dušana Kvedra- Prvomajska, 
• obnovitev lesenega igrala na otroškem igrišču za blokom na Maistrovi 2, 
• dobava in montaža koškov za pasje iztrebke (Trg na Stavbah, Graška dobrava), 
• obnova in ograditev igrišča za košarko in mali nogomet na Rozmanovem trgu. 
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JAVNA RAZSVETLJAVA 
 
Med redna vzdrževalna dela spada vzdrževanje prižigališč, kabelske napeljave, svetil javne 
razsvetljave in vzdrževanje obeh semaforiziranih križišč . 
V dogovoru z Oddelkom za gospodarsko infrastrukturo na Občini Litija smo v okviru rednega 
vzdrževanja izvajali manjša popravila (menjava pregorelih žarnic in popravila prižigališč) na 
celotnem območju občine Litija. 
V okviru vzdrževanja javne razsvetljave smo izvajali tudi novoletno okrasitev v mestu Litija ter v 
dogovoru s predsedniki KS tudi okrasitev krajevnih središč (KS Dole, KS Gabrovka, KS Ribče, 
KS Kresnice, KS Kresniške poljane, KS Jevnica, KS Vače ). 
V letu 2010 so bila opravljena naslednja večja dela: 

• zamenjava starih svetilk z LED svetilkami na Jerebovi ulici (pri vodnjaku), 
• montaža svetilk na nove konzole JR Vače, 
• demontaža in montaža novega droga (h=10 m) in svetilke na Ježi (pri LIDL),  
• izvedba katastra javne razsvetljave v občini Litija, 
• obnova javne razsvetljave ob pešpoti v Jevnici, 
• montaža nove svetilke na Marokovi poti (stopnice pri Jurgole), 
• čiščenje in pleskanje kandelabrov v Praproščah in ulici Luka Svetca, 
• demontaža in montaža novih drogov (h=5 m)in svetilk MODUS na ulici Luka Svetca, 
• popravilo JR na Topilniški ulici, 
• zamenjava dotrajanih lesenih drogov JR  na Zgornjem Logu, Zgornji Hotič, Ribčah, 

Moravčah pri Gabrovki, Praproščah in Spodnji Hotič. 
 
 
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 
 
V Občini Šmartno pri Litiji Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. v letu 
2010 ni izvajalo vzdrževanja cest, javnih poti in krajevnih središč, parkov in zelenih površin ter 
javne razsvetljave. 
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4.3 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 
ogrevanja 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. 
Kot izvajanje tržnih dejavnosti obravnavamo tudi dejavnost ravnanja z odpadki iz gospodarstva. 
Stroški in prihodki v zvezi s takimi storitvami se spremljajo posebej in se ne obravnavajo kot 
opravljanje gospodarskih javnih služb.  
 
 
POROČILO PRIHODKOV IN PORABE STANOVANJSKIH NAJEMNIN IN NAJEMNIN ZA 
POSLOVNE PROSTORE V LASTI OBČINE LITIJA ZA LETO 2010 
 
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 Javnim podjetjem 
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 
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje d.o.o. (v nadaljevanju KSP Litija d.o.o.) 
pripravilo finančno poročilo prihodkov in porabe stanovanjskih najemnin in najemnin poslovnih 
prostorov v lasti Občine Litija za leto 2010 ter plan za leto 2011. 
 
 
   
   
Zap.št.                        N A Z I V prihodkov - stroškov Realizacija 2010 

   

I. Saldo vplačil najemnin stanovanj in p.p. za upravljanje v letu 2010 182.505,43 € 
   
   
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, …) 31.907,92 € 
   
2. Izvedba osnovnih gradbenih in obrtniških del za sanacijo CZB 5-7, Litija 0,00 € 
 - sanacija zunanjega dela odtokov fekalne in meteorne kanalizacije,  

 - konstrukcija ojačitev nosilnih delov stavbe,  

 - sanacija strehe in žlebov  
   
3. Vsa vplačana sredstva prispevka v rezervni sklad 4.806,12 € 
   
4. Zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov ter financiranje zavarovanja  
 skupnih delov in naprav v stavbah z etažno lastnino (požar-civil, izliv   
 vode, spolšna odgovornost) 2.438,49 € 
   
5. Storitev upravljanja večstanovanjskih hiš 11.007,24 € 
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6. Upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori v lasti Občine Litija - 34.400,00 € 
   
7. Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo 190,40 € 
 - vpis etažne lastnine - TNS 2,3 108,00 € 

 - vpis etažne lastnine - TNS 1 82,40 € 
   
8. Predvidena vzdrževalna dela stanovanj in poslovnih prostorov: 43.748,14 € 
a) - zamenjava oken in vrat v stanovanjih in poslovnih prostorih 2.098,92 € 
b) - vzdrževanje in zamenjava tlakov in talnih oblog v stanovanjih in p.p. 2.846,52 € 
c) - vzdrževanje in zamenjava odtokov in kopalnic /najnujnejše/ 6.402,97 € 
d) - ureditev stanovanj pred vselitvijo 29.696,53 € 
e) - drugo (vzrževanje sistema ogrevana - plinska peč, radiatorji, ventili, …) 2.703,20 € 
   
9. Nerazporejena sredstva - nepredvideni odhodki 32.655,47 € 
 - obratovalni stroški nezasedenih stanov.,p.p. (elek.,kom.stor.,ogrev….) 2.162,48 € 
 - stroški vodenja rezervnega sklada 508,06 € 
 - odvetniške storitve - deložacija 698,99 € 
 - preureditev ambulante v stanovanja Dole 27 11.329,28 € 
 - preureditev podstrešja v p.p. (Mladinski center) 17.956,66 € 
   
 Skupaj stroški 161.153,78 € 
      
   
 OSTANEK PROSTIH SREDSTEV 21.351,65 € 
 PROSTA SREDSTVA VPLAČANEGA REZERVNEGA SKLADA 37.060,11 € 
 TERJATVE ZA NAJEMNINO NA DAN 31.12.2010 81.454,41 € 
     
   

 
Iz predstavljene tabele realiziranih prihodkov in stroškov za leto 2010 izhaja, da so prihodki 
presegali realizirane stroške za 21.351,65€. Ta razlika se prenese v naslednje leto 2011 med 
prihodke. 
Presežek prihodkov nad stroški je predvsem posledica neizvedenih planiranih del na objektu 
CZB5-7, za katerega smo predvidevali, v planu za leto 2010, začetek nujnih sanacijskih del: 
ureditev kanalizacije in odvajanja meteorne vode od objekta, delno statično ojačitev nosilnih 
elementov zgradbe ter obnove strehe. Poraba sredstev iz naslova najemnin je bila predvidena ob 
sočasni namenski porabi razpoložljivih prostih sredstev iz naslova amortizacije stanovanjskega in 
poslovnega fonda iz preteklih let. Zaradi izostanka možnosti koriščenja teh sredstev (amortizacije) 
sanacije objekta ni bilo možno izvesti, saj preostala sredstva iz naslova prostih najemnin niso 
zadoščala za planirane ukrepe.  
Plan obnove objekta prenašamo v naslednje leto 2011. Z izvedbo sanacijskih del na objektu CZB 
54-7, Litija, bo preprečeno nadaljevanje škodljivih vplivov na objekt in iz objekta na okolico in 
ustvarjeni pogoji za začetek sanacije stanovanj, ki trenutno niso primerna za oddajo v najem ter s 
časom tudi preureditev mansardnih in drugih delov stavbe v stanovanja za potrebe neprofitnih 
stanovanj Občine Litija. 
Med večjimi nepredvidenimi stroški v letu 2010 sta investicijski vzdrževanji etažne lastnine 
Občine Litija in sicer: 
 na objektu Dole 27, kjer smo bivšo (opuščeno) ambulanto preuredili v enosobno stanovanje ter 
dve bivalni enoti s souporabo kuhinje in sanitarnih prostorov. Stanovanje in bivalni enoti so bili 
takoj po zaključku preureditve tudi predani v uporabo upravičencem, ter 
 na objektu Ponoviška cesta 12, Litija, kjer smo za potrebe Mladinskega centra Litija uredili prej 
neizkoriščeno podstrešje v dodatni poslovni prostor. 
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POROČILO PRIHODKOV IN PORABE STANOVANJSKIH NAJEMNIN IN NAJEMNIN ZA 
POSLOVNE PROSTORE V LASTI OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2010 

Občina Šmartno pri Litiji je na dan 31.12.2010 razpolagala s 32 stanovanjskimi enotami in 3 
poslovnimi prostori, ki so locirani na področju občine Šmartno pri Litiji in so v upravljanju javnega 
podjetja KSP Litija, d.o.o.. 
 
Vsa stanovanja so po Stanovanjskem zakonu  SZ-1 (Ur.l. RS št. 69/2003) kategorizirana kot 
neprofitna najemna stanovanja. 
 
Najemniki stanovanj so po stanovanjskem zakonu zavezanci za plačevanje stanovanjske 
najemnine. Stanovanjska najemnina predstavlja materialno osnovo za upravljanje (gospodarjenje) s 
stanovanji. V letu 2010 je bila stopnja neprofitne najemnine 4,68% od točkovne vrednosti 
stanovanja. Stopnja najemnine je fiksna in se do nadaljnjega ne spreminja. 
 
Najemnina poslovnih prostorov se obračunava na podlagi sklenjenih najemnih pogodb. 
 
Skupni saldo vplačanih najemnin stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v upravljanju pri 
KSP Litija d.o.o. v letu 2010 znaša 42.081,01€. 
 
Sredstva iz naslova najemnin smo porabljali za nujna vzdrževalna dela stanovanjskega in 
poslovnega fonda v upravljanju. Podrobnosti so predstavljene v spodnji tabeli: 
   
II. S t r o š k i Znesek v EUR 

1. 
Sofinanciranje lastninskih deležev pri vzdrževanju skupnih 
prostorov,  

 
skupnih gradbenih elementov in skupnih inštalacij, naprav ter 
opreme v  

 
večstanovanjskih stavbah (delež lastnika Občine Šmartno pri 
Litiji) 4.125,60 € 

    * zamenjava odtočne cevi žleba - Staretov trg 25 96,11 € 
    * krovsko kleparska dela - Bartlova 2 3.112,84 € 
    * redni letni požarni pregled Staretov trg 25 19,20 € 
    * servis in nabava gasilnih aparatov Staretov trg 25 121,54 € 
    * redni letni požarni pregled Grumova cesta 7 48,00 € 
    * zamenjava ventilov Staretov trg 25 156,46 € 
    * redni letni požarni pregled Bartlova 2, Šmartno 19,20 € 
    * servis in nabava gasilnih aparatov Bartlova 2 81,64 € 
    * popravilo elektro instalacij - OŠ Štangarske poljane 158,42 € 
    * montaža vtičnice Bartlova 2 21,52 € 
    * rušenje dimnikov Bartlova 2 258,32 € 
    * meritve strelovoda Staretov trg 25 32,35 € 
   

2. 
Zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov, požar-civil, 
odgovornost 462,87 € 

   
3. Opravljanje storitev upravljanja v večstanovanjskih stavbah 354,48 € 
   
4. Upravljanje s stanovanjskim in poslovnim fondom v lasti Občine  
 Šmartno pri Litiji po pogodbi - 15% od obračunane najemnine 5.634,42 € 
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5. Stroški nezasedenih stanovanj  112,13 € 
   
6. Vplačila v rezervni sklad -1.568,21 € 
   
  Skupaj stroški 9.121,29 € 
      
   
 OSTANEK PROSTIH SREDSTEV 32.959,72 € 

 
PROSTA SREDSTVA VPLAČANEGA REZERVNEGA 
SKLADA 160,09 € 

 TERJATVE ZA NAJEMNINO NA DAN 31.12.2010 12.302,02 € 
     
   
 SKUPAJ OBVEZNOST ZA TUJ RAČUN 45.421,83 € 
 
Ostanek prostih sredstev, kot razlika med realiziranimi prihodki in odhodki iz naslova upravljanja 
stanovanj in poslovnih prostorov se prenese v namenska sredstva prihodkov stanovanjskega in 
poslovnega fonda v upravljanju za leto 2011 ter se bodo porabljala skladno s planom namensko za 
nujna vzdrževalna dela ter razširitev stanovanjskega in poslovnega fonda v lasti Občine Šmartno 
pri Litiji. 
 
 
 
Upravljanje več-stanovanjskih in poslovno stanovanjskih stavb: 
Javno podjetje KSP Litija izvaja storitev upravljanje v 27 stavbah. Storitev opravljamo na podlagi 
pogodbe z etažnimi lastniki, podjetje pa je vpisano v register upravnikov za vse stavbe v katerih 
opravlja storitev upravnika. 
 
Podjetje upravlja z dvema večjima kotlovnicama in sicer na lokaciji Ulica solidarnosti 5, Litija 
(Rozmanov trg) iz katere se ogreva skupaj 26 več-stanovanjskih in poslovnih stavb, kar je cca 570 
enot (stanovanj), ter na lokaciji Jerebova ulica 6 z katere kotlovnice se ogreva večino več-
stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih stavb v centru mesta Litija. Gospodarjenje s kotlovnicami 
je organizirano na podlagi pogodb o gospodarjenju s kotlovnicami oziroma na podlagi sklepa 
sodišča (velja za Jerebovo ulico 6).  
KSP Litija d.o.o. skupno gospodari z 11 kotlovnicami z različnimi tipi ogrevanja:kurilno olje, 
utekočinjen naftni plin, lesna biomasa (sekanci). 
Podjetje ima pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in licence za opravljanje energetskih dejavnosti in 
usposobljene kadre: vodje energetskih naprav (2 delavca), strojnik kotla (2 delavca), … 
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4.4  NABAVNA FUNKCIJA IN JAVNA NARO ČILA 
 
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. V letu 2010 je bilo izdanih 333 
naročilnic.  

 
• 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. Te vrste naročil v letu 2010 nismo beležili. 

 
V letu 2010 pa smo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 128/06, 16/2008 in 
34/2008) izvedli po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi na Portalu javnih naročil 
naslednje javno naročilo: 
 

1. JN 10483/2010, dobava traktorja pogon 4x4, moč motorja 90 do 95 kW (pogodba št. 3855-
3/2010-9), vrednost JN 84.920,00 EUR. 

 



 

Stran | 78  
 

 

4.5 RAZISKAVE IN RAZVOJ TER KAKOVOST 
 
4.5.1 RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA: 
 
V javnem podjetju  že od leta 2004 uporabljamo nov informacijski sistem tudi na področju izdaje, 
spremljanja in obračuna delovnih nalogov, spremljanje porab materialov in storitev , z dopolnitvijo 
sistema v letu 2009 je bila zaključena glavnina prehoda na enotni informacijski sistem za celotno 
poslovanje javnega podjetja. S poglabljanjem uporabe posameznih programov, oziroma 
posameznih delov informacijskega sistema,je poslovanje podjetja bolj pregledno, sistemi so boljše 
in lažje nadzorovani ter je omogočena lažja racionalizacija postopkov. 
 
Nadaljnji razvoj informacijskega sistema je usmerjen k končnemu uporabniku v smislu dostopnosti 
podatkov za uporabnike ter neposreden vpogled in sporočanje podatkov s strani uporabnikov: 
vodovod, odvoz smeti, upravljanje stanovanj in stavb, … 
 
 
4.5.2 RAZVOJ SISTEMA VODENJA: 
 
Podjetje je v letu 2009 pridobilo certifikat za sistem vodenja kakovosti ISO 9001 in sistem 
ravnanja z okoljem ISO 14001. V letu 2010 pa smo uspešno prestali zunanjo presojo obeh na novo 
postavljenih sistemov. S pridobitvijo omenjenih standardov želimo doseči: 

• urejenost poslovanja organizacije, 
• izboljšanje sodelovanja z odjemalci, 
• večje zadovoljstvo zaposlenih zaradi jasnejše slike poslovanja in jasnejših odgovornosti 

ter pooblastil, 
• boljšo preglednost nad poslovanjem organizacije, kar bo vodstvu v pomoč pri 

odločanju, 
• sledljivost izvedenega dela, 
• večji ugled organizacije pri sodelovanju s poslovnimi partnerji in občani, 
• usmerjenost k nenehnim iskanjem priložnosti za nadaljnje izboljšave v organizaciji. 

Sistem vodenja kakovosti in sistem ravnanja z okoljem sta osnovi za nadgradnjo z zahtevami  
sistema za zdravje in varstvo pri delu ter ostalih zahtev, ki jih pričakujemo v prihodnosti. 
Dokončna uveljavitev sistema ISO 9001 terja večje spremembe v načinu poslovanja predvsem pa 
določene zahtevnejše organizacijske spremembe znotraj javnega podjetja, ki pa so v osnovi 
pogojene z definicijo odnosa lastnika – ustanoviteljev do javnega podjetja ter z uveljavitvijo 
zakonodaje, ki ureja (bo urejala) področja delovanja javnega podjetja.. 
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4.6 NAČRTI ZA PRIHODNOST 
 
Načrti javnega podjetja za prihodnost so naslednji: 

- uvedba celovitega in enotnega informacijskega sistema, 
- postavitev spletne strani podjetja z dostopom do individualnih podatkov za občane – 

uporabnike storitev javnega podjetja, 
- izpolnjevanje zahtev sistem standarda kakovosti ISO 9001 in standarda ravnanja z okoljem 

ISO 14001, 
- sprememba sistema ravnanja z odpadki v skladu z novo predvideno uredbo o ravnanju z 

odpadki. 
 
 
 
 

4.7 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA 
 
Pomembnih poslovnih dogodkov, po koncu poslovnega leta, ki bi pomembno  vplivali na 
poslovanje podjetja v letu 2010, ni bilo. Še vedno je čutiti vpliv gospodarske krize, ki se odraža kot 
zmanjšanje povpraševanja po tržnih storitvah podjetja. 
 
Javno podjetje se še vedno navaja na novo ureditev glede najema gospodarske javne infrastrukture 
za izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb. Pojavile so se tudi težave glede razumevanja 
virov financiranja za investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture. Lastnika 
gospodarske javne infrastrukture se morata zavedati, da je najemnina gospodarske javne 
infrastrukture vir financiranja za investicijska vzdrževanja sredstev, od katerih je zaračunana. Le na 
ta način, je možno obdržati enak standard zagotavljanja storitev gospodarskih javnih služb. Pri tem 
je osnovno pravilo »uporabnik plača«, kar pomeni, da je potrebno uvesti polne lastne cene 
izvajanja storitev kot prodajne cene. 
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5 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

5.1 BILANCA STANJA 
v EUR brez centov 

    Leto 2010 Leto 2009 I 10/09 

  SREDSTVA 3.156.034 15.973.355 20 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.286.855 13.979.254 9 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoro čne AČR 16.276 20.047 81 
1. Dolgoročne premoženjske pravice 16.276 20.047 81 
II. Opredmetena osnovna sredstva 1.270.510  13.924.991 9 
1. Zemljišča in zgradbe 650.337 12.283.420 5 
a) Zemljišča   106.266 106.266 100 
b) Zgradbe 544.071 12.177.154 4 
3. Druge naprave in oprema 618.382 1.461.759 42 
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 1.791 179.812 1 
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 1.791 179.812 1 
V. Dolgoro čne poslovne terjatve 69 34.216 0 
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 69 34.216 0 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 1.833.905 1.952.691 94 
II. Zaloge 121.621 110.380 110 
1. Material 121.621 110.380 110 
III. Kratkoro čne finan čne naložbe 250.000 110.000 227 
2. Kratkoročna posojila 250.000 110.000 227 
b) Kratkoročna posojila drugim 250.000 110.000 227 
IV. Kratkoro čne poslovne terjatve 1.389.049 1.619.947 86 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1.268.241 1.296.080 98 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 120.808 323.867 37 
V. Denarna sredstva 73.235 112.364 65 
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 35.274 41.410 85 
  Zabilančna sredstva 199.917 188.612 106 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 3.156.034 15.973.355 19,76 
A. KAPITAL  1.237.700 1.236.132 100 
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 dobi čka 164.495 154.791 106 
1. Zakonske rezerve 14.021 13.942 101 
5. Druge rezerve iz dobička 150.474 140.849 107 
V. Preneseni čisti poslovni izid 0 0   
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.489 9.625 15 
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 148.761 103.548 144 
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 148.761 103.548 144 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 58.935 12.834.212 0 
I. Dolgoro čne finan čne obveznosti 58.935 61.327 96 
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 58.935 61.327 96 
II. Dolgoro čne poslovne obveznosti 0 12.772.885 0 
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 0 12.772.885 0 
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 1.322.254 1.600.549 83 
II. Kratkoro čne finan čne obveznosti 4.673 4.266 110 
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 4.673 4.266 110 
III. Kratkoro čne poslovne obveznosti 1.317.581  1.596.283 83 
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 907.897 940.283 97 
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 409.684 656.000 62 
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 388.384 198.914 195 
  Zabilančne obveznosti 199.917 188.612 106 
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5.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA  
 

v EUR brez centov 

    Leto 2010 Leto 2009 I 10/09 
1. Čisti prihodki od prodaje 4.244.336 3.788.755 112 
  - čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb 2.776.779 2.411.147 115 
  - čisti prihodki od drugih dejavnosti 1.467.557 1.377.608 107 
2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 30. 395 407.551 7 
3. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. poslovnimi prihodki 45.214  15.597 290 
  - državne podpore (subvencije) 28.620     
  - drugi poslovni prihodki 16.594 15.597 106 
4. Stroški blaga, materiala in storitev 2.811.673 2.501.504 112 
a) Stroški porabljenega materiala 568.960 622.728 91 
b) Stroški storitev 2.242.713 1.878.776 119 
  - stroški najemnin za infrastrukturo 266.443     
  - drugi stroški storitev 1.976.270 1.878.776 105 
5. Stroški dela 1.312.823 1.296.973 101 
a) Stroški plač 983.962 969.727 101 
b) Stroški socialnih zavarovanj 170.473 169.724 100 
c) Drugi stroški dela 158.388 157.522 101 
6. Odpisi vrednosti 224.322 708.749 32 
a) Amortizacija 185.649 683.369 27 
  - amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju-infrastruktura Občine Litija   409.475 0 
  - amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju-infrastruktura Občine Šmartno   83.296 0 
  - amortizacija osnovnih sredstev podjetja 185.649 190.598 97 
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 0 169 0 
  opredmetenih osnovnih sredstev       
  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja   169 0 
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 38.673 25.211 153 
7. Drugi poslovni odhodki 58.626 20.116 291 
8. Finan čni prihodki iz danih posojil 2.303 2.501 92 
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 2.303 2.501 92 
9. Finan čni prihodki iz poslovnih terjatev 35.580 22.836 156 
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 35.580 22.836 156 
10. Finan čni odhodki iz finan čnih obveznosti 2.477 2.040 121 
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 2.477 2.040 121 
11. Finan čni odhodki iz poslovnih obveznosti 6 1 600 
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 6 1 600 
12. Drugi prihodki 76.319 335.802 23 
  - prihodki za kritje stroškov amort.infrast., ki se ne pokriva iz cene 0 262.802 0 
  - drugi prihodki 76.319 73.000 105 
13. Drugi odhodki 22.653 22.152 102 
14. Davek iz dobi čka     11.376 0 
15. Odloženi davki       
16. Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja  (1+2+3-4-5-6-7+8-9-10-11+12-13+15) 1.567 10.131 15 
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5.3 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJO ČEGA DONOSA 
 

v EUR brez centov 

  Leto 2010 Leto 2009 I 10/09 

16. Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja   1.567 10.131 15 
17. Spremembe presežka iz prevrednotenja neopr. in opred. snovnih sredstev       
18. Spremembe presežka iz prevrednotenja fin. sredstev, razpoložljivih za prodajo       
19. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov v tujini       
20. Druge sestavine vseobsegajočega donosa       
21. Celotni vseobsegajo č donos obra čunskega obdobja (16+17+18+19+20) 1.567 10.131 15 
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5.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV 
v EUR brez centov 

  IZKAZ DENARNIH TOKOV (II. razli čica) 2010  2009  
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     

a)  Postavke iz izkaza poslovnega izida 271.014 33.962 
  Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev 4.401.449 3.889.686 

  Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn). in finančni odhodki iz posl. obv. -4.120.504 -3.822.641 

  Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -9.931 -33.083 

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij     

  ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 63.350 314.980 
  Začetne manj končne poslovne terjatve -32.100 -85.438 

  Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve 6.136 -20.144 

  Začetne manj končne odložene terjatve za davek    

  Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujtev) za prodajo    

  Začetne manj končne zaloge -11.241 -2.873 

  Končni manj začetni poslovni dolgovi 134.590 419.536 

  Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -34.035 3.899 

  Končne manj začetne odložene obveznosti za davek    
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju (a + b) 334.364 348.942 
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     

a) Prejemki pri naložbenju  2.303 2.501 

  Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 2.303 2.501 

  Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev    

  Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev    

  Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin    

  Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb    

  Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb    

b) Izdatki pri naložbenju -371.334 -953.059 
  Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -975 -5.912 

  Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -230.359 -165.964 

 Izdatki za pridobitev osnovnih sredstev v upravljanju  -671.183 

 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin   

  Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb    

  Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -140.000 -110.000 
c) Prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) -369.031 -950.558 
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     

a) Prejemki pri financiranju  461.265 
  Prejemki od vplačanega kapitala    

 Prejemki od povečanja dolgoročnih dolgov za sredstva v upravljanju  461.265 

  Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti    

  Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti     

b) b) Izdatki pri financiranju -4.462 -4.412 
  Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -1.251 -1.297 

  Izdatki za vračila kapitala    

  Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti    

  Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti  -3.211 -3.115 

  Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku    
c) Prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) -4.462 456.853 

Č. Končno stanje denarnih sredstev  73.235 112.364 

x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) -39.129 -144.763 
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y) Začetno stanje denarnih sredstev  112.364 257.127 

5.5 IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
 
Izkaz gibanja kapitala za leto 2010 
 

                       v EUR brez centov 

    IZKAZ GIBANJA KAPITALA Osnovni  Kapitalske Zakonske  Druge Preneseni Čisti poslovni Skupni 
             ZA LETO 2010 kapital rezerve rezerve rezerve  čisti izid poslovn. kapital 
          KSP LITIJA D.O.O.       iz dobička poslovni izid leta   

        (v EUR brez centov) I/1 II III/1 III/2 V VI   

A.1. Stanje 31.12.2009 510.687  561.029 13.943 140.849   9.625 1.236.133 
a) Preračuni za nazaj               
b) Prilagoditve za nazaj               
A.2. Stanje 1.1.2010 510.687  561.029 13.943 140.849   9.625 1.236.133 
B.2. Celotni vseobsegajo či           1.567 1.567 
  donos leta 2010               
a) Vnos čistega poslovnega           1.567 1.567 
  izida poslovenga leta               

B.3. Spremembe v kapitalu     78  9.625   -9.703 0 
a) Razporeditev čistega      78     -78   
  dobička po sklepu skupščine               

b) Razporeditev čistega        9.625   -9.625 0 
  dobička po sklepu skupščine               

C. Stanje 31.12.2010 510.687  561.029 14.021 150.474 0 1.489 1.237.700 

 
 
Izkaz gibanja kapitala za leto 2009 
 

                      v EUR brez centov 

    IZKAZ GIBANJA KAPITALA Osnovni  Kapitalske Zakonske  Druge Preneseni Čisti poslovni Skupni 
             ZA LETO 2009 kapital rezerve rezerve rezerve  čisti izid poslovn. kapital 
          KSP LITIJA D.O.O.       iz dobička poslovni izid leta   

        (v EUR brez centov) I/1 II III/1 III/2 V VI   

A.1. Stanje 31.12.2008 510.687  561.029 13.436 22.317   118.532 1.226.001 
a) Preračuni za nazaj               
b) Prilagoditve za nazaj               
A.2. Stanje 1.1.2009 510.687  561.029 13.436 22.317   118.532 1.226.001 
B.2. Celotni vseobsegajo či           10.131 10.131 
  donos leta 2010               
a) Vnos čistega poslovnega           10.131 10.131 
  izida poslovenga leta               

B.3. Spremembe v kapitalu     506  118.532   -119.038 0 
a) Razporeditev čistega      506     -506   
  dobička po sklepu skupščine               

b) Razporeditev čistega        118.532   -118.532 0 
  dobička po sklepu skupščine               

C. Stanje 31.12.2009 510.687  561.029 13.942 140.849 0 9.625 1.236.132 
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5.6 IZKAZ BILAN ČNEGA DOBIČKA 
 
 

Bilančni dobiček leta 2010 
 
 

            v EUR brez centov 

a)    čisti poslovni izid poslovnega leta 1.567 
b) + preneseni čisti dobiček   
b) - prenesena čista izguba   
c) + zmanjšanje rezerv iz dobička   
č) - povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja in nadzora   
    (zakonskih rezerv, rezerv za lastne poslovne deleže ter statutarnih rezerv) 78 

d) - povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja in nadzora   
    (drugih rezerv iz dobička)   
e) = bilančni dobiček, ki ga skupščina razporedi za dividende delničarjem,   
     druge rezerve, prenos v naslednje leto in za druge namene 1.489 

 
 

5.7 PREDLOG SKLEPA SKUPŠČINE O RAZPOREDITVI BILAN ČNEGA DOBIČKA 
 
Ugotovitev bilančnega dobička 
 
Bilančni dobiček javnega podjetja za leto 2010 znaša 1.489 EUR. Sestavlja ga ostanek čistega 
dobička tekočega leta po razporeditvi 5 % dela v zakonske rezerve. 
 
Razporeditev bilančnega dobička 
 
Predlog sklepa: 

1. Bilančni dobiček v višini 1.489 EUR, ki izvira iz dobička tekočega poslovnega leta, se 
razporedi v druge rezerve iz dobička. 

 
Obrazložitev sklepa: 
Zgoraj navedeni predlog sklepa o delitvi dobička predlagamo zaradi potrebe po izboljšanju 
izvajanja dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb v Občini Litija in Občini Šmartno pri 
Litiji ter nujnosti vlaganja v razvoj javnega podjetja.  
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6 RAZKRITJA POSTAVK V RA ČUNOVODSKIH IZKAZIH  
 

6.1 BILANCA STANJA  
 
Bilanca stanja kaže na dan obračunskega obdobja 31.12.2010 resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja javnega podjetja.  
 
 
SREDSTVA (3.156.034 EUR) 
 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA (1.286.855 EUR) 
 
I.   Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (16.276 EUR) 
 
Javno podjetje med neopredmetenimi sredstvi izkazuje naložbe v pravice za uporabo računalniške 
programske opreme po modelu nabavne vrednosti, zato med letom ni bilo nobenih prevrednotenj. 
 
Naložbe v nabavo pravic za uporabo računalniške programske opreme – informacijskega sistema 
imajo končno dobo koristnosti in se amortizirajo po amortizacijskih stopnjah, razvidnih iz 
preglednice: 
 

Naziv Nabavna Amortizac.

vrednost stopnja

Programski paket SDMS 97 (GIS - geografski informacijski sistem) 8.410 EUR 33,33
Program za prenos SMS sporočil - alarmiranje nivoja vode 1.472 EUR 33,33
Program ABC Server WORKGROUP EDITION-sistem za shranjevanje podatkov 855 EUR 33,33
Program SOPHOS ANTI VIRUS 1.047 EUR 33,33
Program B2 - kadrovska evidenca 1.334 EUR 33,33
Program Kom Vode ver. 1.1 - za evidenco kanalske infrastrukture 1.106 EUR 33,33
Program JANA 2005 Standard - javna naročila 585 EUR 33,33
Program  za popis števcev (za ročni terminal) 3.504 EUR 33,33
Program Knjiga prejete in izdane pošte 2.422 EUR 33,33
Informacijski sistem BASS (okvir) 4.990 EUR 33,33
Program Najemnina grobov 1.464 EUR 33,33
Program osnovna sredstva 2.936 EUR 10,00
Program blagajna 843 EUR 10,00
Program INKASSO 16.421 EUR 10,00
Program upravljanje 2.407 EUR 10,00
Program računi 923 EUR 10,00
Program skladiščno poslovanje 528 EUR 10,00
Program delovni nalogi 151 EUR 10,00
Program tehtnica 468 EUR 10,00 
 
Nabavno vrednost, popravke vrednosti na začetku in na koncu obračunske dobe ter spremembe 
knjigovodske vrednosti od začetka do konca leta kaže preglednica gibanja neopredmetenih sredstev 
na naslednji strani. 
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PREGLEDNICA GIBANJA NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTE V ZA LETO 2010 
 
 

v EUR brez centov 

Nabavna oz. revalorizirana vrednost Premoženjske pravice Investicije v teku Skupaj 
Stanje 1.1.2010 50.891 0 50.891 
Povečanja 975 975 1.950 
Zmanjšanja 0 975 975 
Prevrednotenja - oslabitve 0 0 0 
Stanje 31.12.2010 51.866 0 51.866 

Popravek vrednosti Premoženjske pravice Investicije v teku Skupaj 
Stanje 1.1.2010 30.844 0 30.844 
Povečanja 0 0 0 
Zmanjšanja 0 0 0 
Amortizacija 4.746 0 4.746 
Prevrednotenja - oslabitve 0 0 0 
Stanje 31.12.2010 35.590 0 35.590 

Neodpisana vrednost Premoženjske pravice Investicije v teku Skupaj 
Stanje 1.1.2010 20.047 0 20.047 
Stanje 31.12.2010 16.276 0 16.276 
 
 
V letu 2010 je bilo v neopredmetena osnovna sredstva investirano 975 EUR, obračunane amortizacije obstoječih neopredmetenih osnovnih sredstev 
pa 4.746 EUR, kar pomeni, da je podjetje v letu 2010 investiralo le 20,52 % sredstev obračunane amortizacije. 
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II.  Opredmetena osnovna sredstva (1.270.510 EUR) 
 
Javno podjetje je v letu 2010 investiralo v opredmetena osnovna sredstva 236.965 EUR. 
Največje investicije v osnovna sredstva so razvidne iz spodnjega pregleda: 
 

Investicije v osnovna sredstva v vrednosti več kot 10.000 EUR vrednost
Sanacija oziroma izgradnja nadstrešnice (oporni zid, ureditev odvodnjavanja) 10.900 EUR
Asfaltiranje dvorišča pri poslovni stavbi 20.380 EUR
Izgradnja pralnice za tovorna vozila pri poslovni stavbi 26.729 EUR
Nabava posipalnika SH3201 SALTI 22.984 EUR
Nabava traktorja FENDT 312 84.920 EUR
Nabava datotečnega strežnika DUAL QUARD-CORE 11.638 EUR
 
Razmerje med novimi investicijami v opredmetena osnovna sredstva podjetja (236.965 EUR) 
ter obračunano amortizacijo obstoječih osnovnih sredstev (180.902 EUR) znaša 1,31, kar 
pomeni, da je javno podjetje v letu 2010 investiralo 31 % več sredstev kot je bilo zbranih z 
amortizacijo. 
 
Pregled vseh opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja: 

v EUR brez centov 

Opredmetena osnovna sredstva 31.12.2010 Deleži 31.12.2009 Deleži I 10/09

Zemljišča 106.266 8,36 106.266 0,76 100
Zgradbe 544.071 42,82 12.177.154 87,45 4
Druga oprema 618.382 48,67 1.461.759 10,50 42
Investicije v teku 1.791 0,14 179.812 1,29 1

SKUPAJ 1.270.510 100,00 13.924.991 100,00 9 
 
Javno podjetje med opredmetenimi osnovnimi sredstvi ne izkazuje sredstev, ki so bila 
financirana z dotacijami oziroma državnimi podporami.  
 
Javno podjetje v letu 2010 opredmetenih osnovnih sredstev ni slabilo (ni izvedlo nobenega 
prevrednotenja zaradi oslabitev). 
 
Javno podjetje je v letu 2010 v lastni režiji izvedlo naslednje investicije: 

- izgradnja opornega zidu nadstrešnice in ureditev odvodnjavanja, 
- izgradnja pralne ploščadi za tovorna vozila, 
- ureditev osvetlitve na pokopališču Šmartno pri Litiji. 

 
Način obračunavanja stroškov amortizacije je opisan pri razkritjih stroškov amortizacije. 
Predujmov za osnovna sredstva ni bilo. 
 
Pregled gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2010 kaže preglednica na naslednji 
strani. 
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PREGLEDNICA GIBANJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2010 – SREDSTVA V LASTI PODJETJA 
 
 
 

           v EUR brez centov      

Nabavna oz. revalorizirana vrednost Zemljišča Zgradbe Druga oprema Drobni  inventar Investicije v teku  Skupaj 

Stanje 31.12.2009 106.266 18.129.964 3.702.161 16.512 179.812 22.134.715 

Izločitev infrastrukture   17.355.291 1.374.776   174.400 18.904.467 

Stanje 1.1.2010 106.266 774.673 2.327.385 16.512 5.412 3.230.248 

Povečanja   63.296 177.290 0 236.965 477.552 

Zmanjšanja     19.340 1.147 240.586 261.073 

Prevrednotenja - oslabitve             

Prevrednotenja – okrepitve             

Stanje 31.12.2010 106.266 837.969 2.485.335 15.365 1.791 3.446.727 

Popravek vrednosti Zemljišča Zgradbe Druga oprema Drobni inventar Investicije v teku Skupaj 

Stanje 31.12.2009   5.952.810 2.242.077 14.838   8.209.725 

Izločitev infrastrukture   5.673.744 520.180     6.193.924 

Stanje 1.1.2010   279.066 1.721.897 14.838   2.015.801 

Zmanjšanja     19.340 1.147   20.487 

Amortizacija   14.832 165.015 1.055   180.902 

Prevrednotenja - oslabitve             

Prevrednotenja – okrepitve             

Stanje 31.12.2010   293.898 1.867.573 14.745   2.176.216 

Neodpisana vrednost Zemljišča Zgradbe Druga oprema Drobni inventar Investicije v teku Skupaj 

Stanje 1.1.2010 106.266 495.607 605.488 1.674 5.412 1.214.447 

Stanje 31.12.2010 106.266 544.071 617.763 619 1.791 1.270.511 
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V. Dolgoročne poslovne terjatve (69 EUR) 
 
Javno podjetje je imelo na dan 31.12.2010 za 69 EUR dolgoročnih poslovnih terjatev in sicer za 
vplačani prispevek v rezervni sklad za stanovanja in poslovne prostore v večstanovanjskih stavbah 
v lasti javnega podjetja. V primerjavi z letom 2009 je javno podjetje v letu 2010 izločilo 
dolgoročne poslovne terjatve za vplačani prispevek v rezervni sklad za stanovanja in poslovne 
prostore v lasti Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji, zaradi izločitve osnovnih sredstev 
(stanovanj in poslovnih prostorov) v lasti občin iz poslovnih knjig javnega podjetja. 
 
Rezervni sklad morajo skladno z določili Stvarnopravnega zakonika (SPZ, Ur.l.RS št 87/2002) in 
Stanovanjskega zakona (SZ-1, Ur.l.RS, št. 69/2003) zbirati vsi lastniki stanovanj z namenom 
poravnave stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav njihovih stanovanj. 
 
 
B. KRATKORO ČNA SREDSTVA (1.833.905 EUR) 
 
II. Zaloge (121.621 EUR) 
 
1. Material (121.621 EUR) 
 
Javno podjetje vodi zaloge materiala po sistemu dejanskih cen in obračunava njihovo porabo po 
FIFO metodi (izčrpavanje zaloge od prve nabave proti zadnji). 
 
Razčlenitev zalog in predstavitev knjigovodskih vrednosti: 

      v EUR brez centov 

VRSTA ZALOGE 31.12.2010 31.12.2009 I 10/09
Zaloga materiala 116.371 106.606 109
Zaloga drobnega inventarja 5.250 3.774 139
SKUPAJ 121.621 110.380 110 
 
Zaloge materiala se izkazujejo po dejanskih nabavnih cenah, ki vključujejo tudi neposredne stroške 
nabave. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste, ki so priznani na fakturi. Cene materiala se 
na dan 31.12.2010 niso knjigovodsko spreminjale glede na to, da ne gre za bistvene razlike med 
knjigovodsko in tržno vrednostjo.  
 
Ob koncu leta se vrednost zalog materiala ni usklajevala s tržno vrednostjo, saj ni šlo za pomembne 
razlike. Komisija za popis materiala je imela nalogo, da ob popisu označi tiste postavke materiala, 
ki bi bistveno odstopale od tržne vrednosti. V takšnem primeru bi nabavna služba preverila tržno 
ceno, vendar do teh primerov ni prišlo. 
 
Predujmov za zaloge materiala ob koncu leta javno podjetje ne izkazuje. 
 
Ob popisu zalog materiala je popisna komisija ugotovila za 39 EUR primanjkljajev in za 119 EUR 
presežkov. Popisna komisija je ugotovila, da je do večine ugotovljenih nepravilnosti pri inventuri 
prišlo zaradi napak pri izdaji materiala. Ostale razlike so minimalne.  
 
Na podlagi poročila inventurne komisije je odločitev direktorja, da se knjigovodsko stanje zalog 
uskladi z dejanskim stanjem pri popisu. 
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III. Kratkoro čne finančne naložbe (250.000 EUR) 
 
Med kratkoročnimi finančnimi naložbami so evidentirana kratkoročna posojila (depoziti) v višini 
250.000 EUR, ki predstavljajo kratkoročne presežke denarnih sredstev. Presežek denarnih sredstev 
je namenjen za plačilo obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v letu 2011 in za izplačilo plač v 
letu 2011 za mesec december 2010. 
 
Pregled kratkoročnih finančnih naložb: 

    v EUR brez centov 

Naziv banke ali dolžnika Znesek posojila Obr. mera Zapadlost Tveganje
NLB d.d. Ljubljana 200.000 0,20% 2011 NE
NLB d.d. Ljubljana 50.000 1,05% 2011 NE  
 
 
IV. Kratkoro čne poslovne terjatve (1.389.049 EUR) 
 
2. Kratkoro čne poslovne terjatve do kupcev (1.268.241 EUR) 
 
Javno podjetje izkazuje kratkoročne poslovne terjatve v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 
predpostavki, da bodo poplačane.  
 
Javno podjetje izkazuje posebej terjatve iz naslova opravljanja dejavnosti gospodarskih javnih 
služb in posebej druge terjatve. Javno podjetje svojih terjatev nima posebej zavarovanih. 
 
Javno podjetje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do kupcev izkazuje naslednje vrste 
terjatev:   

v EUR brez centov 

VRSTE KRATKORO ČNIH TERJATEV 31.12.2010 31.12.2009 I 10/09
Kratkoro čne terjatve do kupcev 1.584.402 1.372.173 115
- terjatve do občanov (z zamudnimi obrestmi) 638.741 656.771 97
- terjatve do občin - lastnikov podjetja 745.361 461.471 162
- terjatve do drugih kupcev 200.300 253.931 79 
 
Iz evidence poslovnih terjatev do kupcev lahko ugotovimo, da so se te v primerjavi z letom 2009 
povečale. Terjatev, ki so na dan 31.12.2010 zapadle v plačilo je 1.017.224 EUR, od tega nad eno 
leto 316.493 EUR. Ugotavljamo, da nekaj stalnih dolžnikov svoje dolgove povišuje iz leta v leto in 
so v postopku prisilne izterjave preko sodišča.  
 
Terjatve se po potrebi prevrednotijo zaradi oslabitve, kadar njihova knjigovodska vrednost presega 
njihovo iztržljivo vrednost. Oslabitev terjatev se v knjigah prikaže kot popravek vrednosti terjatev. 
 
Javno podjetje oblikuje 100% popravek vrednosti terjatev glede na starost terjatev do kupcev, ki so 
izkazane na kontu 120 in sicer v višini vseh tistih odprtih terjatev ob koncu leta, pri katerih je od 
zapadlosti v plačilo preteklo več kot eno leto. V letu 2009 so bile med popravke vrednosti terjatev 
vključene le terjatve, ki vplivajo na rezultat družbe. V letu 2010 je javno podjetje oblikovalo 
popravke vrednosti terjatev za vse terjatve, torej vključno s terjatvami, ki ne vplivajo na poslovni 
izid javnega podjetja, vplivajo pa na obveznosti javnega podjetja do drugih. 
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Gibanje popravka vrednosti terjatev (316.161 EUR): 
             v EUR brez centov 

Naziv Začetno Odpisi Plačila Novi popr. Končno

stanje terjatev vrenosti stanje

Popravek vrednosti dvomljivih terjatev 76.093 576 16.594 257.238 316.161
Popravek vrednosti spornih terjatev

Popravek vrednosti drugih terjatev

 
Pri terjatvah do občanov iz naslova opravljanja storitev dejavnosti gospodarske javne službe je 
izterjava dolgov zaradi velikega števila uporabnikov, nizkih zneskov in specifičnih primerov 
otežkočena.   
 
Pregled terjatev po rokih zapadlosti: 

             v EUR brez centov 

OBDOBJE Nezapadle 0 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 180 181 - 1 leta nad 1 letom
Znesek odprtih terjatev do občanov 204.336 36.737 21.203 13.771 32.924 37.739 292.031
Znesek odprtih terjatev do drugih 362.842 433.305 71.950 9.194 27.412 16.496 24.462
SKUPAJ 567.178 470.042 93.153 22.965 60.336 54.235 316.493
 
 
3. Kratkoro čne poslovne terjatve do drugih (120.808 EUR) 
 
Javno podjetje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do drugih v bilanci stanja izkazuje 
naslednje vrste terjatev:   
 

v EUR brez centov 

VRSTE KRATKORO ČNIH TERJATEV 31.12.2010 31.12.2009 I 10/09
Kratkoročne terjatve do države za davke 43.296 152.609 28
Kratkoročne terjatve do občine 52.894 159.447 33
Druge kratkoročne terjatve 24.618 11.811 208
SKUPAJ 120.808 323.867 37 
 
 
V. Denarna sredstva (73.235 EUR) 
 
Na dan 31.12.2010 je imelo javno podjetje na transakcijskem računu 73.235 EUR denarnih 
sredstev. Prejeta denarna sredstva so namenjena za plačilo obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo 
v začetku januarja 2011.  Z gotovino in čeki javno podjetje ni razpolagalo. 
 
 
C. KRATKORO ČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (35.274 EUR) 
 
Pregled kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev: 

v EUR brez centov 

VRSTE AČR 31.12.2010 31.12.2009 I 10/09
Kratkoročno odloženi stroški 1.523 28.718 5
Kratkoročno nezaračunani prihodki 33.732 12.614 267
DDV od prejetih predujmov 19 78 24
SKUPAJ 35.274 41.410 85 
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Kratkoročno odloženi stroški predstavljajo izdatke povezane s poslovnimi učinki v naslednjem 
obdobju.  Postavke so utemeljene s prejetimi računi in predstavljajo plačane naročnine. Te ob 
plačilu ne pomenijo stroška za obdobje 2010 in ne vplivajo na poslovni izid leta 2010. 
 
Med kratkoročno nezaračunanimi prihodki izkazujemo za 17.564 EUR nezaračunanih prihodkov, 
ki jih mora za II. polletje 2010 Občina Šmartno pri Litiji nakazati javnemu podjetju na podlagi 
Pogodbe in dodatka k pogodbi o sofinanciranju stroškov odlaganja komunalnih odpadkov na 
odlagališču Ostri Vrh št. 28/2004. 2. člen navedene pogodbe Občino Šmartno pri Litiji zavezuje, da 
bo Javnemu podjetju Komunalno stanovanjskemu podjetju Litija, d.o.o. poravnala razliko med 
zaračunanimi stroški deponiranja na Ostrem Vrhu in v ta namen zbranimi sredstvi od uporabnikov 
storitev ravnanja z odpadki. Med kratkoročno nezaračunanimi prihodki izkazujemo tudi subvencijo 
cen za nepokrito najemnino za javno infrastrukturo Občine Šmartno pri Litiji v višini 16.168 EUR. 
 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (3.156.034 EUR) 
 
A. KAPITAL (1.237.700 EUR) 
 
Celotni kapital javnega podjetja na dan 31.12.2010 znaša 1.237.700 EUR in se je v letu 2010 
povečal za 0,1 %. Povečanje kapitala je le rezultat pozitivnega poslovnega izida v letu 2010.  
 
Vse kapitalske postavke se delijo na oba lastnika (Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji) v 
skladu z deleži v osnovnem kapitalu, ki je določen v Pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja 
občin Litija in Šmartno pri Litiji in Sklepu Okrožnega sodišča v Ljubljani Srg 2005/04433, št. 
vložka 1/08333/00. 
 
 
I. Vpoklicani kapital (510.687 EUR) 
 
1. Osnovni kapital (510.687 EUR) 
 
Osnovni kapital je registriran pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Srg 2005/04433, št. vložka 
1/08333/00 in znaša 510.687 EUR. Po navedenem sklepu sta ustanovitelja javnega podjetja Občina 
Litija (ustanovitveni kapital 375.866 EUR) in Občina Šmartno pri Litiji (ustanovitveni kapital 
134.821 EUR).   
 
 
II. Kapitalske rezerve (561.029 EUR) 
 
Kapitalske rezerve na dan 31.12.2010 znašajo 561.029 EUR in sestojijo le iz zneskov odprave 
splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala, ki je bil v letu 2006 prenesen v kapitalske 
rezerve. Kapitalske rezerve pripadajo vsem družbenikom v skladu z deleži v osnovnem kapitalu.  
 
III. Rezerve iz dobička (164.495 EUR) 
 
1. Zakonske rezerve (14.021 EUR) 
 
Zakonske rezerve morajo skupaj s kapitalskimi rezervami iz 1. do 3. točke 64. člena ZGD dosegati 
10 % osnovnega kapitala. Zakonske rezerve znašajo le 27,45 % osnovnega kapitala, zato jih je 
treba v prihodnosti še dodatno oblikovati v višini 37.048 EUR. 
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5. Druge rezerve iz dobička (150.474 EUR) 
 
Druge rezerve iz dobička na dan 31.12.2010 znašajo 150.474 EUR in so nastale z razporeditvijo 
bilančnega dobička 2007 v višini 22.317 EUR, bilančnega dobička 2008 v višini 118.532 EUR in 
bilančnega dobička v višini 9.625 EUR. Oblikovane so bile za razvoj javnega podjetja. 
 
 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (1.489 EUR) 
 
V poslovnem letu 2010 je javno podjetje ustvarilo čisti dobiček v višini 1.567 EUR, kar predstavlja 
0,13 % kapitala javnega podjetja. Na podlagi 64. člena Zakona o gospodarskih družbah je javno 
podjetje 5 % dobička (78 EUR) uporabilo za oblikovanje zakonskih rezerv. 
 
Preostali del dobička poslovnega leta v znesku 1.489 EUR je izkazan v tej postavki in je sestavni 
del bilančnega dobička. Bilančni dobiček na dan 31.12.2010 znaša 1.489 EUR. 
 
V kolikor bi javno podjetje v letu 2010 opravilo splošno prevrednotenje kapitala z indeksom rasti 
cen življenjskih potrebščin (1,9 %), bi izkazalo čisto izgubo v višini 22.012 EUR (brez upoštevanja 
vpliva na obračun davka od dobička pravnih oseb).  
 
 
B. REZERVACIJE IN DOLGORO ČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (148.761 EUR) 
    
SRS 2006 določajo, da je namen rezervacij zbrati in prikazati zneske, ki bodo v prihodnosti 
omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov. Med takšne rezervacije spadajo na 
primer rezervacije za reorganizacijo, za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb in rezervacije za 
dolgoročne zaslužke kot so jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. 
 
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti (148.761 EUR) 
 
V letu 2010 se je javno podjetje odločilo, da izračun rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine 
ob upokojitvi izvede pooblaščeni aktuar. V preteklih letih je javno podjetje rezervacije iz tega 
naslova izračunavalo samo s pomočjo Excelovega programa. V letu 2010 je bil sprejet tudi Aneks 
št. 2 k Podjetniški kolektivni pogodbi, s katerim je bila določana jubilejna nagrada za 40 let 
delovne dobe v višini 100 % povprečne mesečne bruto plače v RS za pretekle tri mesece. To sta 
glavna razloga, da se je v letu 2010 za 37.830 EUR več rezervacij kot v letu 2009.  
 
Javno podjetje ima na dan 31.12.2010 oblikovane rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob 
upokojitvi v višini 148.761 EUR. Potrebni znesek je izračunal pooblaščeni aktuar ob upoštevanju 
smrtnosti, fluktuacije in pričakovano dolgoročno rast višine odpravnin in jubilejnih nagrad pod 
naslednjimi predpostavkami: 

- nominalna dolgoročna obrestna mera je v skladu z določili standarda MRS 19 ocenjena na 
višino 3,85 %; 

- pričakovana dolgoročna rast višine odpravnin in jubilejnih nagrad je ocenjena na 3,0 %; 
- pričakovana smrtnost je upoštevana v skladu s slovenskimi tablicami smrtnosti 2000-2002 

ločeno po spolih, pri tem s indirektno upošteva nadomeščanje starejših zaposlencev, ki se 
upokojijo, z mlajšimi; 

- rezervacije so izračunane le za zaposlene za nedoločen čas; 
- za vse zaposlence je predpostavljeno, da bodo izkoristili pravico do starostne upokojitve ob 

dnevu nastopa. 
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C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  (58.935 EUR) 
 
I. Dolgoročne finančne obveznosti (58.935 EUR) 
 
Med dolgoročne finančne obveznosti je evidentirano posojilo Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, Javnega sklada, ki ga je javno podjetje pridobilo na podlagi predhodnega sklepa 
Občinskega sveta Občine Litija za nakup treh neprofitnih stanovanj. 
 
Med dolgoročnimi dolgovi so izkazani zneski, ki zapadejo v obdobju daljšem od enega leta, 
preostali zneski teh dolgov pa se izkazujejo med kratkoročnimi dolgovi. 
 
Na dan 31.12.2010 je imelo javno podjetje naslednja finančna posojila: 
 

v EUR brez centov 

NAZIV BANKE ALI UPNIKA ZNESEK DOLGA OBR. MERA ZAPADLOST TVEGANJE
Stanovanjski sklad 63.608 TOM + 1,95% 30.06.2027 NE  
 
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. ima dolgoročni finančni dolg 
zavarovan z menicami z menično izjavo za unovčenje ter poroštvom Občine Litija.  
 
 
Č. KRATKORO ČNE OBVEZNOSTI (1.322.254 EUR) 
 
II. Kratkoro čne finančne obveznosti (4.673 EUR) 
 
Tu so evidentirani zneski  posojila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Javnega sklada, ki 
zapade v plačilo v letu 2010. Javno podjetje je navedeno posojilo pridobilo na podlagi predhodnega 
sklepa Občinskega sveta Občine Litija za nakup treh neprofitnih stanovanj. 
 
 
III. Kratkoro čne poslovne obveznosti (1.317.581 EUR) 
 
Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi so v knjigah izkazani zneski iz ustreznih listin na dan 
nastanka, ki v primeru kratkoročnih poslovnih dolgov dokazujejo prejem proizvoda ali storitve. 
Kratkoročnih poslovnih obveznosti do tujih oseb na dan 31.12.2010 nismo imeli.  
 
2.   Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (907.897 EUR) 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v javnem  podjetju  obsegajo naslednje postavke: 
 

             v EUR brez centov 

KRATKORO ČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 31.12.2010 31.12.2009 I 10/09
1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva 14.828 143.464 10
2. Kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev 893.069 796.819 112
    SKUPAJ 907.897 940.283 97
 
Obveznosti do dobaviteljev so se v letu 2010 v primerjavi s prejšnjim letom (pri enaki politiki 
plačevanja) zmanjšale za 3 %. Javno podjetje med osnovnimi sredstvi ne izkazuje več javne 
infrastrukture, zato so se zmanjšale obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva, povečale pa so 
se obveznosti do drugih dobaviteljev. 
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5. Druge kratkoro čne poslovne obveznosti  (409.684 EUR) 
 
Pregled drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti: 

v EUR brez centov 

DRUGE KRATKORO ČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 31.12.2010 31.12.2009 I 10/09
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 89.583 97.141 92
Kratkoročne obveznosti do države 148.297 43.110 344
 - za pobrane okoljske dajatve 132.054 26.364 501
 - za obveznosti do države in drugih institucij 16.243 16.746 97

Druge kratkoročne obveznosti 171.804 515.749 33
 - iz poslovanja za tuj račun 160.897 511.454 31
 - druge kratkoročne obveznosti 10.907 4.295 254

SKUPAJ 409.684 656.000 62
 
Obveznosti iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
so se povečale zaradi zaračunavanja okoljskih dajatev na celotnem območju občine Litija. Do leta 
2010 se okoljska dajatev ni zaračunavala na celotne območju Občine Litija.  
 
Obveznosti iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov so se 
povečale zaradi preveč zaračunanih okoljskih dajatev s strani izvajalcev deponiranja. 
 
Obveznosti iz poslovanja za tuj račun so se zmanjšale zaradi zmanjšanja obveznosti za oblikovani 
popravek vrednosti terjatev in zaradi prenosa kratkoročnih obveznosti za prispevek za vzdrževanje 
hišnih vodovodnih priključkov na kratkoročne pasivne časovne razmejitve. Med drugimi 
kratkoročnimi obveznosti ima javno podjetje evidentirano tudi obveznost iz naslova podbilance 
stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Šmartno pri Litiji v višini 4.453 EUR. 
 
 
D) KRATKORO ČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (388.384 EUR) 
 
Med kratkoročno odloženimi prihodki izkazuje javno podjetje zneske zaračunanih števnin za 
zamenjavo vodomerov (prispevek za vzdrževanje vodomera) v višini 78.769 in zneske 
zaračunanega prispevka za vzdrževanje hišnih vodovodnih priključkov v višini 212.835 EUR, ki 
niso bili porabljeni v letu 2010.  
 
Odloženi prihodki se v znesku 96.774 EUR nanašajo na že zaračunana gradbena dela, ki pa še niso 
bila dokončana in sicer za investicijo zapiranje deponije Širjava, za investicijo gradnje mostu v 
naselju Jevnica in za investicijo sanacije vodovoda Kresnice. Višina odloženih prihodkov je 
sorazmerna zneskom zaračunanih, a še ne opravljenih del. 
 
Med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami javno podjetje evidentira tudi DDV od 
danih predujmov v višini 6 EUR. 
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6.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 
PRIHODKI  
 
Računovodska usmeritev 

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s 
povečanjem sredstev ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. 
Prihodki in povečanja sredstev oziroma zmanjšanja dolgov se torej pripoznavajo hkrati. 

Prihodki se pripoznajo ob fakturiranju storitev (hkrati s terjatvami iz naslova prodanih storitev), ker 
se šteje, da je  prodajalec na kupca prenesel vsa tveganja. 
 
Razčlenitev posameznih vrst prihodkov   
Razčlenjene so le tiste vrste prihodkov, ki predstavljajo pomembne zneske. V okviru razkrivanja 
postavk izkaza poslovnega izida, so prihodki razkriti po njihovih naravnih vrstah (razčlenitev po 
posameznih dejavnostih in po posameznih občinah je prikazana v okviru dodatnih razkritij, ki so 
določena za javna podjetja). 
 
1. Čisti prihodki od prodaje (4.244.336 EUR) 
 
Pregled čistih prihodkov od prodaje po posameznih vrstah: 

            v EUR brez centov 

Naziv Leto 2010 Leto 2009 I 10/09
Čisti prihodki iz dejavnosti GJS 2.776.779 2.411.147 115
- čisti prihodki iz omrežnin
- drugi čisti prihodki iz GJS 2.776.779 2.411.147 115
Čisti prihodki iz tržnih dejavnosti 1.467.557 1.377.608 107
- čisti prihodki od prodaje blaga 13.437 4.207 319
- čisti prihodki iz najemnin 5.780 236.751
- drugi čisti prihodki iz tržnih dejavnosti 1.448.340 1.136.650 127
SKUPAJ 4.244.336 3.788.755 112 
 
Prihodki gospodarskih javnih služb znašajo 2.776.779 EUR, kar pomeni 65,42 % vseh čistih 
prihodkov od prodaje. Prihodki tržnih dejavnosti znašajo 1.467.557 EUR, kar pomeni 34,58 % 
vseh čistih prihodkov od prodaje. 
 
2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve (30.395 EUR) 
 

            v EUR brez centov 

Naziv Leto 2010 Leto 2009 I 10/09
Gradnja - izdelava osnovnih sredstev v lastni režiji 30.395 407.551 7 
 
Po opredelitvi iz Slovenskih računovodskih standardov se tu evidentirajo prihodki od proizvodov 
in storitev, ki jih podjetje ustvari oziroma opravi in nato zajame med svoja opredmetena osnovna 
sredstva. V letu 2010 je javno podjetje v lastni režiji zgradilo pralno ploščad in oporni zid pri 
poslovni stavbi. 
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3. Drugi poslovni prihodki – s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki (45.214 EUR) 
 
Pregled drugih poslovnih prihodkov – s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki: 

            v EUR brez centov 

Naziv Leto 2010 Leto 2009 I 10/09
Subvencije cen dejavnosi GJS - Občina Šmartno pri Litiji 22.949
Drugi poslovni prihodki - vračilo trošarine 5.671 3.891 146
Prevrednotovalni poslovni prihodki (oprema) 614 0
Popravki vrednosti terjatev 16.594 11.092 150
SKUPAJ 45.214 15.597 290 
 
Storitve gospodarske javne službe so se v letu 2010 zaračunavale po prenizkih cenah, zato je javno 
podjetje skladno s Pogodbo o najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb v 
občini Šmartno pri Litija obračunalo subvencijo v višini 50 % denarno nepokrite najemnine.  
 
8. Finančni prihodki iz danih posojil (2.303 EUR) 
 
Pregled finančnih prihodkov iz danih posojil: 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2010 Leto 2009 I 10/09
7772 Obresti od depozitov 2.303 2.501 92

SKUPAJ 2.303 2.501 92
 
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (35.580 EUR) 
 
Pregled finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev: 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2010 Leto 2009 I 10/09
7770 Financiranje kupcev 66 66
7771 Zamudne obresti 35.514 22.770 156

SKUPAJ 35.580 22.836 156
 
12. Drugi  prihodki (76.319 EUR) 
 
Pregled drugih finančnih prihodkov: 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2010 Leto 2009 I 10/09
782 Drugi finančni prihodki (popusti, obresti avista) 13.029 14.857 88
785 Subvencije, dotacije in podobni prihodki 28.250 24.419 116
786 Prejete odškodnine 19.363 17.830 109

7873Prihodki v breme obv. do občine za pokrivanje stroškov am. 262.802 0
787 Drugi prihodki (plačane sodne takse, stroški opomina, ipd) 15.677 15.894 99

SKUPAJ 76.319 335.802 23
 
Na konto 785 so vključeni prihodki iz naslova subvencij, dotacij in podobni prihodki v skupni 
višini 28.250 EUR in predstavljajo obveznost in nakazilo Občine Šmartno pri Litiji za 
sofinanciranje stroškov odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališču Ostri Vrh št. 28/2004.  
 
V letu 2010 je bilo na Zavarovalnico Triglav d.o.o. Ljubljana, pri kateri ima javno podjetje 
zavarovano premoženje in odgovornost, vloženih in priznanih zahtevkov za 19.219 EUR 
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odškodnin. Skladno z Zapisnikom o prevzemu stanovanja je bila najemniku zaračunana 
odškodnina za beljenje dveh sob stanovanja večstanovanjske hiše Jevnica 36, Kresnice v višini 144 
EUR. 
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ODHODKI  
 
4. Stroški blaga, materiala in storitev (2.811.673 EUR) 
 
a) Stroški porabljenega materiala (568.960 EUR) 
 
Računovodske usmeritve 
Stroški materiala se izkazujejo v skladu s FIFO metodo, to pomeni, da se poraba materiala  
obračunava po prvih nabavnih cenah (z izčrpavanjem zalog od prve nabave proti zadnji). 
 
Razčlenitev stroškov materiala in predstavitev knjigovodskih podatkov: 
 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2010 Leto 2009 I 10/09
400 Stroški materiala 153.222 114.320 134
401 Stroški pomožnega materiala 233.084 338.613 69
402 Stroški energije 137.506 116.574 118
403 Stroški nadomestnih delov za vzdrževanje 11.170 15.991 70
404 Odpis drobnega inventarja 15.401 12.615 122
405 Stroški iz naslova popisnih razlik -79 85 -93
406 Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 14.585 14.672 99
407 Drugi stroški materiala 4.071 9.858 41

SKUPAJ 568.960 622.728 91
 
b) Stroški storitev (2.242.713 EUR) 
 
K stroškom storitev je vključeno tudi vse investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov, če pri 
taki obnovi ne prihaja do pomembnih izboljšav v delovanju teh objektov oziroma do podaljšanje 
dobe koristnosti celotnega objekta. 
 
Razčlenitev stroškov storitev in predstavitev knjigovodskih podatkov: 
 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2010 Leto 2009 I 10/09
410 Stroški storitev pri proizvajanju proizvodov opravljanju storitev 1.392.368 1.180.563 118
411 Stroški prevoznih storitev 137.244 134.119 102
412 Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem OOS 130.473 248.300 53

 del 413 Najemnine za javno infrastrukturo 266.443
- v lasti Občine Litija 189.571
- v lasti Občine Šmartno pri Litiji 76.872

 del 413 Druge najemnine 16.691 15.542 107
414 Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 11.133 8.649 129
415 Stroški plačilnega prometa, bančnih stor. ter zavarov. premije 40.121 49.183 82
416 Stroški intelektualnih in osebnih storitev 129.964 109.179 119

- stroški davčnega in drugega svetovanja 12.118 19.035 64
- stroški drugih intelektualnih in osebnih storitev 117.846 90.144 131

417 Stroški reklame in reprezentance 17.595 21.472 82
418 Stroški storitev fizičnih oseb 39.879 45.880 87
419 Stroški drugih storitev 60.802 65.889 92

SKUPAJ 2.242.713 1.878.776 119
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V letu 2010 je bila s strani občin prvič zaračunana najemnina za uporabo javne infrastrukture, ki jo 
javno podjetje potrebuje za opravljanje gospodarskih javnih služb. Do leta 2009  je javno podjetje 
vodilo javno infrastrukturo v svojih poslovnih knjigah kot sredstva v upravljanju, zato je bila med 
stroški izkazana obračunana amortizacija javne infrastrukture. Pri primerjavi stroškov leta 2010 z 
letom 2009 je potrebno upoštevati, da so se stroški storitev zaradi zaračunane najemnine za 
uporabo javne infrastrukture povečali, stroški amortizacije pa znižali. Občinski svet Občine Litija 
je na podlagi 16. člena Statuta Občine Litija in na podlagi Pogodbe o najemu javne infrastrukture 
in izvajanju gospodarske javne službe v občini Litija na 3. seji sprejel Sklep, da se terjatev za 
najemnino sredstev gospodarske javne infrastrukture odpiše v višini neporavnanih obveznosti s 
strani javnega podjetja, to je v višini 176.645 EUR brez DDV oziroma 211.974 z DDV. Obveznosti 
javnega podjetja iz naslova najemnine niso bile poravnane, ker prodajne cene storitev gospodarskih 
javnih služb ne pokrivajo celotno najemnino za javno infrastrukturo. 
 
Stroški revizije, davčnega in drugega svetovanja vključujejo stroške revidiranja letnega poročila v 
višini 7.123 EUR ter stroške pregleda, prilagoditve in kontrolne presoje sistemov vodenja 
kakovosti (ISO 9001:2000) in ravnanja z okoljem (ISO 14001:2004) v višini 4.995 EUR. 
 
 
5. Stroški dela (1.312.823 EUR) 
 
Javno podjetje poleg zakonov upošteva določbe Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti in 
določbe Podjetniške kolektivne pogodbe. V skladu z določbami te kolektivne pogodbe in svoje 
podjetniške kolektive pogodbe ter drugimi internimi akti je vsako delovno mesto  razvrščeno v 
ustrezni tarifni in plačilni razred in ovrednoteno z ustreznim koeficientom, ki odraža razmerje do 
najenostavnejšega dela. Plača zaposlenega je sestavljena iz osnovne plače, dodatka za minulo delo, 
dodatka za stalnost, dodatka za delovne pogoje ter dela plače za poslovno in individualno 
uspešnost delavcev.  
 
Povprečna bruto plača na zaposlenega (za delavce, ki prejemajo plačo po kolektivni pogodbi) je za 
leto 2010 znašala 1.338 EUR in je za 10,49 % nižja od republiškega povprečja. Povprečna bruto 
plača vseh zaposlenih pa je znašala 1.433 EUR in je za 4,11 % nižja od republiškega povprečja. 
Vsem zaposlenim je bil v letu 2010 izplačan regres za letni dopust v bruto znesku 1.014 EUR 
(skladno s Podjetniško kolektivno pogodbo). 
 
V letu 2010 je bilo obračunano za 983.962 EUR bruto plač in nadomestil plač. Stroški 
pokojninskih zavarovanj so znašali 99.377 EUR, stroški socialnih zavarovanj  71.096 EUR, drugi 
stroški dela pa 158.388 EUR. 
 
Znesek drugih stroškov dela se sestoji iz naslednjih postavk: 
 

         v EUR brez centov 

Naziv Leto 2010 Leto 2009 I 10/09
Regres za letni dopust 58.961 60.516 97
Prevozi na delo in iz dela 43.921 50.019 88
Prehrana med delom 45.908 42.465 108
Odpravnina po 109. členu ZDR 4.530
Drugi stroški dela 5.068 4.522 112
SKUPAJ 158.388 157.522 101 
 
Direktor javnega podjetja je edini član uprave in prejema plačo na podlagi Pogodbe o zaposlitvi, ki 
jo je z njim sklenil Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic. Njegova bruto plača za leto 
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2010 je v začetku leta 2010 do vključno meseca junija znašala 28.220 EUR. Po uveljavitvi Zakona 
o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10 in 8/11) in Uredbe o določitvi najvišjih 
razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 
34/10) je v Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic sklenil z direktorjem javnega 
podjetja Aneks št. 2 k Pogodbi o zaposlitvi, ki je začel veljati 1.7.2010. Po tem aneksu znaša 
mesečna plača direktorja 4.160,61 EUR (bruto), vključno z vsemi dodatki skladno z zakonom.  
 
Po zgoraj omenjenem zakonu in Aneksu št. 2 k pogodbi o zaposlitvi, od 1.7.2010, na podlagi meril 
uspešnosti in na podlagi sklepa skupnega ustanoviteljskega organa pripada direktorju tudi 
spremenljivi prejemek v višini 10 % izplačanih osnovnih plačil direktorju v poslovnem letu. 
Sprejemljivi prejemek v letu 2010 ni bil izplačan. 
 
V skladu z zakonom pripada direktorju regres za letni dopust, ki mu je bil izplačan v znesku 1.014 
EUR. Direktor v letu 2010 ni prejel nobenih sejnin, nagrad ali deležev v dobičku. V letu 2010 
javno podjetje ni izplačevalo sejnin. 
 
Nihče od zaposlenih v podjetju v letu 2010 ni vložil nobenih zahtev za kakšna dodatna izplačila na 
podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta oziroma pogodbe o zaposlitvi, s katerimi se 
podjetje ne strinja. 
 
 
6. Odpisi vrednosti (224.322 EUR) 
 
a) Amortizacija osnovnih sredstev (185.649 EUR) 
 
Amortizacija se obračunava od vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev. Zneski, ki se vračunavajo v nabavno vrednost osnovnih sredstev so prikazani 
pri razkritjih neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Osnova za 
amortizacijo je enaka nabavni vrednosti osnovnih sredstev.   
 
Osnovna sredstva podjetja se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega 
posameznega osnovnega sredstva in so po pomembnejših vrstah osnovnih sredstev sledeče:  
 

Skupina osnovnih sredstev Amortizacijska stopnja  
Premoženjske pravice od 10% do33,33 % 
Gradbeni objekti  od 1,3 % do 4 % 
Oprema   od 5 % do 33,33 % 
Tovorna vozila in gradbena mehanizacija od 12 % do 25 % 
Transportna oprema in osebni avtomobili  od 12,5 % do 30 % 
Računalniška oprema od 20 % do 33,33 % 
Drobni inventar  50 % 

 
Pri vseh sredstvih se za obračun stroškov amortizacije za posamezno poslovno leto ter v 
obračunskih obdobjih  znotraj leta  uporablja enakomerna časovna metoda.  
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Amortizacija osnovnih sredstev podjetja (185.649 EUR) 
 
Pregled obračunane amortizacije: 

             v EUR brez centov 

Naziv Leto 2010 Leto 2009 I 10/09
Premoženjske pravice 4.746 5.180 92
Gradbeni objekti 14.833 14.833 100
Oprema 165.015 170.149 97
Drobni inventar 1.055 436 242
SKUPAJ 185.649 190.598 97 
 
 
Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju - infrastrukture  

             v EUR brez centov 

Naziv Leto 2010 Leto 2009 I 10/09
Gradbeni objekti v lasti Občine Litija 107.324 0
Gradbeni objekti v lasti Občine Šmartno pri Litiji 10.574 0
Cevovodi, omrežja v lasti Občine Litija 210.840 0
Cevovodi, omrežja v lasti Občine Šmartno pri Litiji 57.659 0
Oprema v lasti Občine Litija 91.311 0
Oprema v lasti Občine Šmartno pri Litiji 15.063 0
SKUPAJ 0 492.771 0 
 
Zaradi izločitve javne infrastrukture – sredstev v upravljanju iz poslovnih knjig javnega podjetja, v 
letu 2010 amortizacija ni obračunana. Skladno s Pogodbo o najemu javne infrastrukture in 
izvajanju gospodarskih javnih služb v Občini Litija in Pogodbo o najemu javne infrastrukture in 
izvajanju gospodarskih javnih služb v Občini Šmartno pri Litiji obe občini javnemu podjetju 
zaračunavata najemno, ki je razkrita med stroški storitev. 
 
 
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki  pri opredmetenih osnovnih sredstvih (0 EUR) 
 
Pregled prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri opredmetenih osnovnih sredstvih: 
 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2010 Leto 2009 I 10/09
7200 Odpis osnovnega sredstva blagajna (kraja) 0 169

SKUPAJ 0 169
 
V letu 2010 javno podjetje ni imelo prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri opredmetenih osnovnih 
sredstvih. 
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c) Prevrednotovalni poslovni odhodki  pri obratnih sredstvih (38.673 EUR) 
 
Pregled prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih: 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2010 Leto 2009 I 10/09
7210 Odpis terjatev 3.687 412 895
7212 Popravek vrednosti terjatev 34.986 24.799 141

SKUPAJ 38.673 25.211 153
 
V letu 2010 je javno podjetje odpisalo za 3.687 EUR terjatev, za katere v letu 2009 ni bilo 
oblikovanega popravka vrednosti terjatev. Do večjih odpisov je prišlo zaradi Sklepov o prisilni 
poravnavi dolžnika Stavbar gradnje d.o.o. in Sklepa o prisilni poravnavi dolžnika Met metal d.o.o., 
v obeh primerih je bil delež plačila terjatev 30 %.  
 
Javno podjetje je v letu 2010 oblikovalo dodatno za 34.986 EUR dvomljivih terjatev. To so 
terjatve, katerih rok od zapadlosti plačila je daljši od enega leta. 
  
 
7. Drugi poslovni odhodki (58.626 EUR) 
 
Pregled drugih poslovnih odhodkov: 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2010 Leto 2009 I 10/09
443 Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 55.882 18.052 310
480 Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela 453 844 54
482 Nagrada dijakom in študentom na delovni praksi 2.291 1.220 188

SKUPAJ 58.626 20.116 291
 
Drugi poslovni odhodki predstavljajo denarna sredstva v višini 55.882 EUR za dodatno oblikovane 
rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v letu 2010, 2.291 EUR za izplačane 
nagrade dijakom in študentom na obvezni, strokovni praksi, 445 EUR plačanega prispevka Skladu 
Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote 
zaposlenih invalidov in 8 EUR drugih stroškov (DDV). 
 
V letu 2010 se je javno podjetje odločilo, da izračun rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine 
ob upokojitvi izvede pooblaščeni aktuar. V preteklosti je javno podjetje s pomočjo excelovega 
pripomočka za izračun, rezervacije izračunavalo samo. 
 
 
10. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (2.477 EUR) 
 
Pregled finančnih odhodkov iz finančnih obveznosti: 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2010 Leto 2009 I 10/09
743 Obresti od posojila Stanovanjskega sklada RS 2.477 2.040 121

SKUPAJ 2.477 2.040 121
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11. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (6 EUR) 
 
Pregled finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti: 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2010 Leto 2009 I 10/09
745 Zamudne obresti 6 1 600

SKUPAJ 6 1 600
 
 
13. Drugi odhodki (22.653 EUR) 
 
Pregled drugih odhodkov: 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2010 Leto 2009 I 10/09
756 Odškodnine 150 500 30

7570, 7571 Takse in stroški izvršilnih postopkov 11.759 10.402 113
7572-7574 Drugi odhodki 10.743 11.250 95

SKUPAJ 22.652 22.152 102
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Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah v letu 2010 
 

    v EUR brez centov 

NAZIV SKUPINE 2010 2009 I 10/09
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo) 3.842.073 3.966.871 97
- proizvajalni stroški prodanih proizvodov oz. storitev iz naslova opravljanja 

   gospodarskih javnih služb 2.542.687 2.429.328 105
- proizvajalni stroški prodanih proizvodov oz. storitev iz naslova opravljanja

   drugih dejavnosti 1.299.386 1.537.543 85
Stroški prodajanja (z amortizacijo) 59.051 58.466 101
- stroški prodajanja iz naslova opravljanja gospodarskih javnih služb 39.883 33.215 120
- stroški prodajanja iz naslova opravljanja drugih dejavnosti 19.168 25.251 76
Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo) 531.456526.198 101
- stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja gospodarskih javnih služb 358.945 298.933 120
- stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja drugih dejavnosti 172.511 227.265 76
SKUPAJ 4.432.580 4.551.535 97  
 
 
ZABILAN ČNA EVIDENCA 
 
Katere poslovne dogodke mora družba izkazovati v zabilančnih evidencah ni nikjer posebej 
določeno. 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 
in za vsakega lastnika 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.  
 
V letu 2010 je bilo: 
  

v EUR 

1. Stanje dolžnikov za prispevek rezervnega sklada na dan 1.1.2010 12.029,77
2. Obračunani prispevek rezervnega sklada v letu 2010 87.444,16
3. Plačani prispevek rezervnega sklada v letu 2010 89.843,94
4. Dolžniki za prispevek rezervnega sklada na dan 31.12.2010 9.629,99

5. Stanje na transakcijskem računu rezervnega sklada 31.12.2010 3.612,37
6. Depoziti na odpoklic pri NLB d.d. Ljubljana 186.630,76
7. Terjatve do banke 43,95
8. Terjatve do KSP Litija d.o.o. 0,00
9. Obveznosti rezervnega sklada do KSP Litija d.o.o. (nepl. rač. dobav., ipd.) -6.564,39
10. Ostanek sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.2010 183.722,69 
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6.3 IZKAZ DENARNIH TOKOV 
 
Izkaz denarnih tokov nam prikazuje prejemke in izdatke denarnih sredstev (in njihovih 
ustreznikov), ki jih je javno podjetje v posameznem obdobju ustvarilo pri poslovanju (ustvarjanju 
in prodajanju proizvodov in storitev), pri naložbenju (nalaganju finančnih sredstev v investicije in 
finančne naložbe) ter pri financiranju (pridobivanju finančnih sredstev iz zunanjih virov in 
njihovem vračanju). Na podlagi denarnih tokov pri posameznih dejavnosti lahko sklepamo, iz 
katerih virov podjetje pridobiva denarna sredstva in kje jih porablja. 
 
Pri izkazu denarnih tokov, ki je sestavljen po posredni metodi (II. različica), se v sklopu denarnih 
tokov pri poslovanju prikazujejo prejemki in izdatki, izračunani na podlagi podatkov iz izkaza 
poslovnega izida in sprememb kategorij v bilanci stanja ter dodatnih podatkov o nedenarnih 
zneskih, ki so vplivali na te zneske. Tako izračunani prejemki in izdatki se približujejo pravim 
prejemkom in izdatkom denarnih sredstev v obdobju, zato lahko iz izkaza denarnih tokov 
sklepamo tudi o sposobnosti pridobivanja denarja, kot najbolj likvidne oblike sredstev (finančna 
moč podjetja) ter o dolgoročni plačilni sposobnosti podjetja. 
 
Denarni tokovi pri naložbenju in financiranju so tudi pri II. različici izkaza izračunani po 
neposredni metodi, kar pomeni, da prikazujejo prejemke in izdatke povezane z gibanjem 
posamezne računovodske kategorije. 
 
Iz izkaza denarnih tokov javnega podjetja za leto 2010 lahko ugotovimo, da je javno podjetje pri 
poslovanju ustvarilo presežek denarnih sredstev pri poslovanju v višini 334.364 EUR. Na pozitiven 
denarni tok je poleg poslovnega izida vplivalo predvsem in povečanje poslovnih dolgov v višini 
134.590 EUR (odtoki v letu 2011). 
 
Pri naložbeni dejavnosti je javno podjetje v letu 2010 ustvarilo negativni denarni tok (presežek 
izdatkov) in sicer v skupnem znesku -369.031 EUR. Za investicije je javno podjetje porabilo 
231.334 EUR (izdatki iz pridobitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev), preostali 
izdatki pa predstavljajo neto naložbe v kratkoročne depozite (razlika med prejemki in izdatki iz 
kratkoročnih finančnih naložb je v letu 2010 znašala 137.697 EUR). 
 
Pri financiranju se pojavijo le izdatki za odplačila glavnice in obresti dolgoročnih posojil (skupaj 
izdatki v višini 4.462 EUR). 
 
V letu 2010 je torej javno podjetje ustvarilo skupni negativni denarni tok v višini 39.129 EUR, ki 
ga je v celoti pokrivalo iz denarnih sredstev, ustvarjenih v preteklih obdobjih. Med denarnimi 
sredstvi so izkazana sredstva na denarnih računih. Denarna sredstva so se v letu 2010 zmanjšala iz 
112.364 EUR na 73.235 EUR.  
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6.4 POMEMBNEJŠI KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINAN ČNEGA STANJA 
DRUŽBE 

 
Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe, ki jih izračunavamo so:  
 

1. stopnja lastniškosti  kapital 
 financiranja  obveznosti do virov sredstev 
    

2. stopnja dolgoročnosti  vsota kapitala in dolg. dolgov (skupaj z dolg. rezerv.) 
 financiranja  obveznosti do virov sredstev 
    

3. stopnja osnovnosti  osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 
 investiranja  sredstva 
    

 
4. 

 
stopnja dolgoročnosti 

 vsota osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti), dolg. Finančnih 
naložb in dolgoročnih poslovnih terjatev 

 investiranja  sredstva 
    

5. koeficient kapitalske  kapital 
 pokritosti osn. Sredstev  osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 
    

6. koeficient neposredne  likvidna sredstva 
 pokritosti kratk. obveznosti 

(hitri koeficient) 
 kratkoročne obveznosti 

    

7. koeficient pospešene  vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev 
 pokritosti kratk. obveznosti 

(pospešeni koeficient) 
 kratkoročne obveznosti 

    

8. koeficient kratkoročne  kratkoročna sredstva 
 pokritosti kratk. obveznosti 

(kratkoročni koeficient) 
 kratkoročne obveznosti 

    

9. koeficient gospodarnosti  poslovni prihodki 
 poslovanja  poslovni odhodki 
    

10. koeficient čiste  čisti dobiček v poslovnem letu 
 dobičkonosnosti kapitala  povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) 
    

11. koeficient dividendnosti  vsota dividend (udeležb v dobičku) za poslovno leto 
 osnovnega kapitala  povprečni osnovni kapital 

 
Zaradi posebnosti sredstev v upravljanju, kazalniki izračunani iz bilance stanja na dan 31.12.2009 
ne dajo prave slike poslovanja in finančnega stanja družbe, zato smo za primerjavo leta 2010 z 
letom 2009 prikazali kazalnike iz podbilance sredstev in obveznosti do virov sredstev podjetja. 
Rezultati zgoraj navedenih kazalnikov so: 
 

bilanca stanja 
2010

podbilanca stanja 
podjetja 2009

1. stopnja lastniškosti financiranja 0,362 0,379
2. stopnja dolgoročnosti financiranja 0,423 0,398
3. stopnja osnovnosti investiranja 0,377 0,378
4. stopnja dolgoročnosti investiranja 0,388 0,389
5. koeficient kapitalske pokritosti osn. sredstev 0,962 1,001
6. koeficient neposredne pokritosti kratk. obv. 0,180 0,139
7. koeficient pospešene pokritosti kratk. obv. 1,078 1,151
8. koeficient kratkoročne pokritosti kratk. obv. 1,146 1,220
9. koeficient gospodarnosti poslovanja 0,980 0,930
10. koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala 0,001 0,009
11. koeficient dividendnosti osnovnega kapitala 0,000 0,000  
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7 DODATNA RAZKRITJA NA PODLAGI ZAHTEV SLOVENSKEGA RA ČUNOVODSKEGA STANDARDA 35  

7.1 IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH  
 
V letu 2010 je javno podjetje doseglo čisti poslovni izid v višini 1.567 EUR. Skladno s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 
42/06) so bile oblikovane zakonske rezerve v višini 78 EUR. Bilančni dobiček v višini 1.489 se deli po kapitalskih deležih. 
 
Izkaz poslovnih izidov za dejavnosti gospodarskih javnih služb za Občino Litija za leto 2010 
 
 

 v EUR brez centov 

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

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

    Litija Litija Litija Litija Litija SKUPAJ Litija SLUŽBE 

1. Čisti prihodki od prodaje 340.180 17.817 81 675.005 127.466 1.160.549 1.337.378 2.497.927 

2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve           0   0 

3. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. poslovnimi prihodki 3.978 546 0 9.894 673 15.091 -78 15.013 

  - subvencije       3.083   3.083   3.083 

  - drugi poslovni prihodki 3.978 546   6.811 673 12.008 -78 11.930 

4. Stroški materiala 42.218 1.602 1.569 52.413 20.284 118.086 165.524 283.610 

5. Stroški storitev 226.631 53.667 13.478 391.251 65.446 750.473 876.639 1.627.112 

  - stroški najemnin za infrastrukturo 103.505 36.662 11.517 13.590 17.177 182.451 4.950 187.401 

  - stroški drugih storitev 123.126 17.005 1.961 377.661 48.269 568.022 871.689 1.439.711 

6. Stroški dela 101.404 10.532 1.150 291.570 43.062 447.718 266.088 713.806 

7. Odpisi vrednosti 22.394 780 117 56.471 7.589 87.351 24.834 112.185 

  - amortizacija 18.306 424 115 48.777 7.149 74.771 24.677 99.448 

  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS           0   0 

  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 4.088 356 2 7.694 440 12.580 157 12.737 

8. Drugi poslovni odhodki 4.604 743 202 9.490 1.686 16.725 16.556 33.281 

9. Finančni prihodki 2.981 481 131 6.130 1.092 10.815 10.671 21.486 

10. Finančni odhodki 1     1   2 2 4 

11. Drugi prihodki 5.620 498 135 9.687 1.200 17.140 11.050 28.190 

12. Drugi odhodki 1.720 285 75 3.541 630 6.251 6.157 12.408 

13. Davek iz dobička           0 0 0 

14. Čisti dobi ček / čista izguba (1+2+3-4-5-6-7-8+9-10+11-12-13) -46.213 -48.267 -16.244 -104.021 -8.266 -223.011 3.221 -219.790 

 
 



 

Stran | 110  
 

 
Izkaz poslovnih izidov za dejavnosti gospodarskih javnih služb za Občino Šmartno pri Litiji za leto 2010 
 
 
                            v EUR brez centov 

  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA       Pogrebna Indiv.kom. GOSPOD. 

  PO DEJAVNOSTIH Vodovod Kanaliz. Odpadki  dejavn. raba JAVNE  

    Šmartno Šmartno Šmartno Šmartno SKUPAJ SLUŽBE 

1. Čisti prihodki od prodaje 105.959 4.495 245.137 45.682 401.273 401.273 

2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve             

3. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. poslovnimi prihodki 14.442 5.371 6.237 242 26.292 26.292 

  - subvencije 13.713 5.312 4.977   24.002 24.002 

  - drugi poslovni prihodki 729 59 1.260 242 2.290 2.290 

4. Stroški materiala 8.589 196 17.739 7.221 33.745 33.745 

5. Stroški storitev 84.604 14.947 196.272 17.080 312.903 312.903 

  - stroški najemnin za infrastrukturo 58.400 10.624 7.849   76.873 76.873 

  - stroški drugih storitev 26.204 4.323 188.423 17.080 236.030 236.030 

6. Stroški dela 29.600 2.101 104.507 14.883 151.091 151.091 

7. Odpisi vrednosti 11.320 1.030 19.279 2.665 34.294 34.294 

  - amortizacija 5.103 106 17.152 2.508 24.869 24.869 

  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS         0   

  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 6.217 924 2.127 157 9.425 9.425 

8. Drugi poslovni odhodki 1.547 186 4.104 506 6.343 6.343 

9. Finančni prihodki 1.002 120 2.652 328 4.102 4.102 

10. Finančni odhodki     1   1 1 

11. Drugi prihodki 1.122 125 32.138 364 33.749 33.749 

12. Drugi odhodki 578 72 1.532 189 2.371 2.371 

13. Davek iz dobička             

14. Čisti dobi ček / čista izguba (1+2+3-4-5-6-7-8+9-10+11-12-13) -13.713 -8.421 -57.270 4.072 -75.332 -75.332 
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Izkaz poslovnega izida  tržnih dejavnosti javnega podjetja 
 

v EUR brez centov 
  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA TRŽNE  

   DEJAVNOSTI 

1. Čisti prihodki od prodaje 1.857.879 

2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 30.394 

3. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. poslovnimi prihodki 3.910 

  - subvencije 1.535 

  - drugi poslovni prihodki 2.375 

4. Stroški materiala 251.605 

5. Stroški storitev 815.442 

  - stroški najemnin za infrastrukturo 2.169 

  - stroški drugih storitev 813.273 

6. Stroški dela 447.925 

7. Odpisi vrednosti 77.841 

  - amortizacija 61.330 

  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS   

  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 16.511 

8. Drugi poslovni odhodki 19.003 

9. Finančni prihodki 12.295 

10. Finančni odhodki 2.480 

11. Drugi prihodki 14.380 

12. Drugi odhodki 7.873 

13. Davek iz dobička 0 

14. Čisti dobi ček / čista izguba (1+2+3-4-5-6-7-8+9-10+11-12-13) 296.689 

 
 

7.2 PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE SPLOŠNIH PRIHODKOV IN SPLOŠNIH 
STROŠKOV TER ODHODKOV NA POSAMEZNE GJS 

 
V letu 2010 so se uskladila tudi sodila za razporejanje splošnih prihodkov in stroškov ter odhodkov 
s Pravilnikom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja. Do leta 2009 je bil ključ za delitev splošnih stroškov in prihodkov na posamezne dejavnosti 
delež neposrednih prihodkov posameznih dejavnosti glede na celotne prihodke javnega podjetja. Z 
letom 2010 pa javno podjetje kot sodilo za delitev splošnih stroškov in prihodkov na posamezne 
dejavnosti uporablja delež (proizvajalnih) stroškov gospodarskih javnih služb in tržnih dejavnosti v 
celotnih (proizvajalnih) stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja javno podjetje.  
 
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). 
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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) 
stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja javno podjetje. Proizvajalni stroški so stroški, ki nastajajo v 
okviru opravljanja dejavnosti in jih je mogoče neposredno ali posredno povezati z ustvarjanjem 
poslovnih učinkov. 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.  

 
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, stroške 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: 
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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 

(razen stroška najema sredstev v upravljanju, ki so v lasti Občine Litija) in prihodkov 
(razen prihodka od uporabe pretovorne postaje, ki se zaračuna Občini Šmartno pri Litiji) 
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. 

 
Strošek najema opreme za pretovarjanje frakcij, ki je v lasti Občine Litija in prihodek 
uporabe te opreme, ki je kot uporabnina zaračunana Občini Šmartno pri Litiji se deli glede 
na zaračunano količino odpadkov na območju občine Litija ločeno po GJS Litija in tržna 
dejavnost Litija. 

 
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 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 Ostri Vrh ali drugi 
deponiji Občine Šmartno pri Litiji. 
 

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%. 
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7.3 PREGLED PORABE SUBVENCIJ PO NAMENIH 
 
Pregled zaračunanih subvencij po namenih: 

Subvencije Občine Šmartno 22.950

SKUPAJ 22.950

Obračunani znesek v letu 2010 po namenih

Subvencioniranje 

razlike v ceni pri 

uporabi infrastrukture

Subvencioniranje 

razlike v ceni pri 

izvajanju storitev GJS

Subvencioniranje 

razlike v ceni v 

primeru enotne cene 

storitev GJS

Zaračunani 

znesek subvencij 

za leto 2010

 
 
Pregled dejansko prejetih subvencij po namenih: 

Subvencije Občine Šmartno 6.782

SKUPAJ 6.782

Porabljeni znesek v letu 2010 po namenih

Subvencioniranje 

razlike v ceni pri 

uporabi infrastrukture

Subvencioniranje 

razlike v ceni pri 

izvajanju storitev GJS

Subvencioniranje 

razlike v ceni v 

primeru enotne cene 

storitev GJS

Dejansko prejeti 

znesek subvencij 

v letu 2010

 
 
V letu 2010 se je za subvencijo razlike v ceni za opravljene storitve gospodarske javne službe 
odločila le Občina Šmartno pri Litiji in je tako planirala tudi v proračunu 2010 in 2011. Občina 
Litija se je odločila za odpis terjatve do javnega podjetja za zaračunano najemnino sredstev 
gospodarske javne infrastrukture. Sklep o odpisu terjatev, ki izvirajo iz izstavljenih računov 
javnemu podjetju za najemnino sredstev gospodarske javne infrastrukture v višini 176.645 EUR 
brez DDV (oziroma 211.974 EUR z DDV) je na 3. seji sprejel Občinski svet Občine Litija. 
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8 IZJAVA O ODGOVORNOSTI 
 
 
Uprava javnega podjetja je pripravila računovodske izkaze za leto 2010 v skladu z veljavnimi 
predpisi in slovenskimi računovodskimi standardi (2006). V letnem poročilu so v poslovnem 
poročilu predstavljeni vsi pomembni vidiki delovanja javnega podjetja, v pojasnilih računovodskih 
izkazov pa podana vsa obvezna in tudi vsa druga po mnenju uprave potrebna razkritja 
premoženjskega stanja in poslovnega izida javnega podjetja, pomembna za lastnike, poslovne 
partnerje, zaposlene in za širšo javnost. 
 
 
 
 
Litija, 24.03.2011 
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9 POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
 


