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1 POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015 
 

1.1 PREDSTAVITEV PODJETJA 

Lastniki podjetja 

 

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

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

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

kar znaša 134.821,37 EUR.  

 

Lastniška struktura KSP Litija, d.o.o.  

(strukturni krog) 

 

 
 

     

O upravljanju podjetja odločata ustanoviteljici preko skupnega organa za izvrševanje 

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

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

 

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

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

 



                            
                                                             POSLOVNO POROČILO 2015 
 

 

 
 

Stran 5 od 85 

Direktor javnega podjetja 

 

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

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

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

 

Organiziranost podjetja  

 

Dejavnosti  izvaja podjetje v okviru naslednjih  poslovnih enot: 

 

1. Finančno računovodski sektor  

    - računovodstvo 

    - finance  

 

2. Sektor za razvoj, informatiko in upravljanje  

    - služba za ogrevanje 

    - služba za upravljanje  

    - služba za inženiring  

    - služba za informatiko  

 

3. Sektor splošne kadrovske in pravne službe 

 

4. Tehnični sektor  

 

a) enota gospodarske javne službe  

    - skupna komunalna raba 

    - vodovod – kanalizacija  

    - ravnanje z odpadki  

    - pogrebna služba  

 

b) enota splošne tehnične službe  

    - avto-strojni park 

    - nabava – skladišče  

    - gradbena dejavnost 
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1.1 POROČILO IZ KADROVSKE EVIDENCE ZA LETO  2015 

 

1.1.1   STRUKTURA ZAPOSLENIH PO IZOBRAZBI V  2015 

 

stopnja izobrazbe                 število zaposlenih                

 I. 5 delavcev 

 II. 14 delavcev 

 III. 5 delavcev 

 IV.    10 delavcev 

 V. 11 delavcev 

 VI./I in VI./II 11 delavcev 

 VII.     3 delavci 

 

Ob koncu leta 2015 je bilo v podjetju zaposlenih skupaj 59 delavcev, od tega 57 za nedoločen čas in 2 

delavca za določen čas. 

 

 

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

bila zaposlena dva  delavca. Poprečna zaposlenost skozi leto 2015  je znašala 59 delavcev. 24 

delavcev je bilo zaposlenih na enoti ravnanja s komunalnimi odpadki, 20 delavcev je delalo na 

izvajanju ostalih dejavnosti (gradbišča, vodovod, pokopališča, vzdrževanje druge občinske 

gospodarske javne infrastrukture), 3 delavci  so  bili  zaposleni na nalogah upravljanja, ogrevanja in 

vodenja skladišča, ostali delavci so bili zaposleni v režiji, kjer je evidentirana tudi čistilka prostorov. 

Delavci se glede na velikost podjetja,  fleksibilnost dela ter potrebe delovnega procesa, dnevno 

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

komunalna raba  

 

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

 

V celoletnem obdobju sta bili zabeleženi dve lažji nezgodi pri delu.  
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1.1.2 VARSTVO PRI DELU, OPREMLJENOST DELOVNIH MEST, IZOBRAŽEVANJE 

IN DODATNO USPOSABLJANJE  

 

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

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

ki analizira tudi vse morebitne nezgode  pri delu in  opravlja periodične  preglede strojne opreme  in 

delovnih površin   v podjetju. Delavci so  zavarovani za primer nezgode  in poškodbe pri delu in izven 

dela. Redno se opravljajo zdravniški pregledi.  Pred sklenitvijo delovnega razmerja je vsak delavec 

napoten na predhodni zdravniški pregled ter na izobraževanje in preizkus znanja iz varstva in zdravja 

pri delu ter požarnega varstva. Delavci so oskrbljeni z ustreznimi zaščitnimi sredstvi in oblekami ter 

obutvijo, kot je predpisano na podlagi ocene tveganja delovnih mest v podjetju, ki jo je izdalo 

podjetje, pooblaščeno za varstvo pri delu ob sodelovanju pooblaščenega  zdravnika -  specialista 

medicine dela  in   se  redno revidira in  usklajuje z veljavno zakonodajo, zadnja uskladitev velja od 

7.5.2014 dalje.  Vodstvo si prizadeva za visoko stopnjo organizacijske kulture in menedžerski pristop 

vodenja s poudarkom na skupinskem  delu. Na različne načine se skrbi za promocijo zdravja in 

osebno zadovoljstvo vsakega posameznika, kar je predpogoj za dobro delovanje skupine kot celote.  

 

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

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

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

obveznosti po veljavnih pogodbah o zaposlitvi.  

 

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

sprememb na finančno – računovodskem področju in priprave predpisanih  poročil o delu in 

poslovanju.  Prav tako se opravljajo vsa druga izobraževanja in redna usposabljanja za ohranjanje 

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

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

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

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

področja varstva okolja in urejanja prostora, predvsem po principu  vseživljenjskega izobraževanja in 

usposabljanja.  

 

Podjetje  je v preteklem letu šestim  (6)  dijakom in študentom omogočilo opravljanje obvezne 

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

komunalnega inženirstva, sofinanciral Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije.  
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1.2 IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

 

1.2.1 OSKRBA Z VODO 

 

Letno poročilo o pitni vodi je Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje, d.o.o. (v 

nadaljevanju: upravljavec) pripravilo v skladu z določili 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, 

št. 19/04, 35/04, 26704, 92/06 in 25/09) (v nadaljevanju: Pravilnik o pitni vodi),  Poročilo je 

pripravljeno za vse javne sisteme za oskrbo s pitno vodo, ki so v  upravljanju javnega podjetja.  

 

Nadzor nad zagotavljanjem skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode zagotavlja upravljavec v 

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

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

nevarnost za zdravje ljudi in  določa izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora 

na tistih mestih (Kritičnih Kontrolnih Točkah – KKT in kontrolnih točkah - KT) v oskrbi s pitno 

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

pitno vodo ima upravljavec z Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana sklenjeno Pogodbo o 

izvajanju notranjega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe s pitno vodo 

iz sistemov, ki so v upravljanju KSP Litija, d.o.o. (Pogodba št. 120-113-602-7/13). 

 

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

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

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

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

varstvo Maribor.  

 

Rezultate mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj za posamezne vodovodne sisteme,  

prikazujemo po  poglavjih za posamezni sistem oskrbe s pitno vodo. Število pregledov in število 

odvzetih vzorcev pitne vode, v posameznem oskrbovalnem sistemu, je prilagojeno povprečni 

dnevni porabi pitne vode. 
 

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

opravljenih terenskih meritev, mikrobioloških preskušanj in fizikalno kemijskih preskušanj odvzetih 

vzorcev pitne vode v posameznem oskrbovalnem sistemu. V splošnem velja, da je oskrba s pitno vodo 

v večjih oskrbovalnih sistemih varnejša, kot v manjših oskrbovalnih sistemih. Še posebej lahko 

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

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

nepravilnosti.  

 

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

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

zajetjem, ki omogoča zajem pitne vode, ki je skladna z določili Pravilnika o pitni vodi.  Pri izbiri 

vode, za oskrbo s pitno vodo, ima namreč prednost voda, za katero priprava ni potrebna. 
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Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., ima v upravljanju dvajset (20) sistemov 

oskrbe s pitno vodo. 

 

Skupni vodovod Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji: 

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

Litiji, Črni Potok-del, Mala Kostrevnica-del),  

Občina Litija: 

2. Vodovodi Kresnice (Kresnice, Kresniški Vrh), 

3. Vodovod Golišče (Golišče, Veliki Vrh), 

4. Vodovod Konjšica (Konjšica, Ravne), 

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

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

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

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

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

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

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

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

Občina Šmartno pri Litiji: 

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

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

Vrh in Gornji Vrh, Kamni Vrh-del), 

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

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

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

Velikem Gabru), 

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

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

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

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

20. Vodovod Vintarjevec-vas. 

 

Dne 1.1.2015, smo prevzeli v upravljanje javni vodovodni sistem Vintarjevec-vas, kateri je na 

območju občine Šmartno pri Litiji. 

 

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

imamo v upravljanju 3553 vodomerov. 
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(Tabela: Število vodomerov v upravljanju KSP Litija po vodovodni sistemih in dimenzijah) 
ZAP.ŠT. VS NAZIV ŠIF. OBČINE DN 15 DN 20 DN 25 DN 30 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

1. 1372 LITIJA-ŠMARTNO 60, 194 269 1248 149 36 18 37 4 26 2 1789

2. 1373 KRESNICE 60 15 248 14 2 0 0 0 0 1 280

3. 1374 PRIMSKOVO 194 19 117 0 0 0 0 0 0 0 136

4. 1375 GOLIŠČE 60 15 114 1 0 0 0 0 0 0 130

5. 1634 VAČE 60 10 148 4 0 1 0 0 0 0 163

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

7. 1636 VINTARJEVEC - DOM TISJE 194 1 19 2 0 0 0 1 0 0 23

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

9. 1643 VODOVOD KOSTREVNICA 194 5 249 12 0 0 0 0 0 0 266

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

11. 1646 RAČICA - VELIKA ŠTANGA 194 4 42 3 0 0 0 0 0 0 49

12. 1647 GRADIŠKE LAZE-SPODNJA JABLANICA 194 4 60 0 0 0 0 0 0 0 64

13. 1654 ČATEŠKA GORA-GABRSKA GORA 60 2 60 2 0 0 0 0 0 0 64

14. 1674 RIBČE-JESENJE 60 0 93 1 0 0 0 0 0 0 94

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

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

17. 1735 LESKOVICA - VRATA 194 4 39 0 0 0 0 0 0 0 43

18. 1811 GABROVKA 60 24 138 3 1 1 2 0 2 0 171

19. 1812 VODICE PRI GABROVKI 60 7 55 1 0 0 0 0 0 0 63

20. 1834 VINTARJEVEC - VAS 194 1 35 0 0 0 0 0 0 0 36

SKUPAJ 386 2837 196 39 20 39 5 28 3 3553  
 

 

 

 

(Graf.: Podatki o številu vodomerov v uporabi  po dimenzijah [%]) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Graf.: Podatki o številu vodomerov v uporabi  po dimenzijah) 
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(Graf.: Podatki o številu vodomerov v uporabi  po vodovodnih sistemih) 
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V letu 2015 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 2015 smo zamenjali oz. vgradili 835 vodomerov z letnico overitve 2010 in nižja. 

Odstranitve, namestitve vodomerov v letu 2015: 

 odstranili smo 5 vodomerov zaradi opuščenosti objektov, itd.,  

 odstranili smo 2 vodomera gradbiščnega priključka, 

 novih vodomerov smo namestili 80, 

 namestili smo 7 odštevalnih vodomerov v večstanovanjskih stavbah, 

 namestili smo 4 vodomere za gradbiščni priključek. 

 

V letu 2015 smo izvedli vzdrževalna dela na sistemu regulacije in krmiljenja vodovodnih sistemovv 

nadzornem centru, zamenjava strojne opreme nadzornega centra. 

Sistem omogoča vpogled v delovanje posameznega vodovodnega sistema, merjenje nivoja vode v 

vodohranih, regulacijo črpališč, pregled porabe vode, alarmiranje ob napakah sistema, alarmiranje ob 

preseženi dnevni porabi vode, regulacija delovanja črpalk ob izpadu komunikacije, alarmiranje ob 

izpadu dotoka vode v vodohranu Sitarjevec, regulacija nivojev vode v vodohranu, izdelava poročil, 

itd. 

 

V letu 2015 smo izdali: 139 soglasij za priključitve na javno infrastrukturo, 28 soglasij k projektnim 

rešitvam, 3 projektne pogoje, 6 mnenj, 1 smernice, 1 sklep o zavrnitvi oz. odstopu odločbe. 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 2015 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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VZDRŽEVANJE VODOVODNIH SISTEMOV 

 

Redno vzdrževanje javnih sistemov oskrbe s pitno vodo in investicijsko vzdrževanje javnih 

sistemov oskrbe s pitno vodo 

 

V preteklem letu smo v okviru rednega vzdrževanja odpravili 31 napak na sekundarnih cevovodih, 12 

napak na transportnem cevovodu (magistralni cevovod), 5 napak na primarnem vodu, skupaj 48 

napak. Napake na vodovodnih sistemih tudi spremljamo in evidentiramo v geoinformacijskem 

sistemu. 

 

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

cevovodov in razširitve vodovodnih sistemov v skladu s programom del. Nadzor nad deli je vršil: 

PINO d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija. 

 

Vgrajeni sekundarni, primarni cevovodi vodovoda v letu 2015. Skupaj smo vgradili 1519 metrov 

cevovodov: 

 

Občina Litija: 

 Prisojna ulica v Litiji(PE fi 110, L=320 m), javni vodovod Litija, 

 Ponoviška cesta v Litiji (PE fi 160, L=72 m), javni vodovod Litija, 

 Sitarjevška cesta v Litiji iztok iz vodohrana Sitarjevec (PVC, L=124 m), javni vodovod Litija, 

 Vače-Lošce (PE fi 90, L=443 m), javni vodovod Vače, 

 Preženjske Njive (PE fi 90, L=560 m), javni vodovod Mala Goba,. 

 

Skica obnove sekundarnega voda in hišnih vodovodnih priključkov  Preženjske Njive. 
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Skica obnove sekundarnega voda Ponoviška cesta, Litija 
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Skica obnove sekundarnega voda in hišnih vodovodnih priključkov Vače. 

 
 

Zamenjava sekundarnega cevovoda Prisojna ulica v Litiji 

 
 

 

 

Občina Šmartno pri Litiji: 

 Obnova sekundarnega voda Valvazorjeva ulica, Šmartno (PE fi 110, L=87 m, PE fi 90, L= 1 

m), vgradili smo nadzemni hidrant DN 80, 

 Obnova sekundarnega voda Litijska cesta, Šmartno (PE  fi 160, L= 172 m, (PE fi 110, L= 3 

m), vgradili smo nadzemni hidrant DN 80 – uvoz Bartlova ulica, 

 Obnova sekundarnega voda Gradišče-Primskovo (PE fi 90, L= 36 m), vgradili smo nadzemni 

hidrant DN 80, 

 Izvedli smo alarmiranje v vodohranu Gradiške Laze in vodohranu Spodnja Jablanica, 

 Na vodovodu Vintarjevec-vas smo vgradili napravo za pripravo vode za kloriranje ter 

zamenjali vodohran VC Vintarjevec – vas iz PE materiala, V= 5 m3, vgraditev plovnega 

ventila v vodohran, 
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Skupaj smo vgradili 299 metrov cevovodov. 

 

Skica obnove sekundarnega voda Valvazorjeva ulica v Šmartnem pri Litiji 

 
 

 

Izvajali smo investicijsko vzdrževalna dela po posameznih vodovodih: 

 Na vodovodu Račica-Velika Štanga smo vgradili sekcijske zasune za ločitev območij oskrbe 

in lažje ugotavljanje napak, obnovili smo vozlišče v naselju Račica, zamenjali potopno črpalko 

na vodnjaku Račica, vgradili vodomer na iztoku iz vodohrana Velika Štanga, zamenjali jašek 

na tlačnem vodu za vodohran Velika Štanga, 

 Izvedba zavarovanja vrtine Bukovica, Občina Šmartno pri Litiji, 

 Na vodovodnem sistemu Gabrovka smo vgradili sekcijske zasune za lažje vzdrževanje in 

ugotavljanje napak na cevovodih, ter vgradnja klorirne naprave na zajetje Velika Preska, 

vgradnja aqualinka ter vodomera, vgradnja pokrova iz nerjaveče pločevine na AB jašek 

zajetja, ograditev zajetja Hohovica 1 po sanaciji zajetja Hohovica 1, 

 Na vodovodnem sistemu Konjšica smo zamenjali potopno črpalko v vrtini, menjava čistilnega 

kosa, 

 Na vodovodnem sistemu Golišče smo zamenjali potopno črpalko v vrtini 3×, 

 Izvedba povezave nove sekundarne cevi Praprošče na obstoječi sekundarni vod v naselju 

Praprošče, 

 Na vodovodnem sistemu Gabrovka smo odstranili iz sistema oskrbe z vodo manjši vodohran 

Na Roje, 

 Na vodovodnem sistemu Litija smo izvedli sanacijo odvodnjavanja ceste-propusta, dostopna 

cesta do vodohrana Gradec, 

 Ureditev brežine VH Sitarjevec VC, javni vodovod Litija – Šmartno, 

 Zamenjava in prestavitev črpalke Gradiške Laze, 

 Zamenjava ventila DN 40 pred črpalko namenjeno za kloriranje vode na črpališču ob 

Ljubljanski cesti v Litiji, javni vodovod Litija-Šmartno, 
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 Menjava montažnodemomntažnega kosa DN 100 na črpališču Vače, javni vodovod Vače, 

 Menjava zasuna DN 40 na iztoku iz vodohrana Vodice pri Gabrovki, javni vodovod Vodice pri 

Gabrovki. 

 

Obnova vozlišča Račica – vodovodni sistem Račica – Velika Štanga 

 
 

Vgradnja sekcijskih zasunov za ločitev območij oskrbe na vodovodu Gabrovka 

 
 

Sekundarni cevovodi iz azbestno cementnega materiala 

 

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

cementnega materiala. Skupna dolžina cevovodov je 6.552,89 m. V spodnji tabeli je razvidna dolžina 

vodovodnih cevi iz azbestno cementnega materiala po vodovodnih sistemih in po ulicah. 
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 (Tabela: Dolžina azbestno cementnih cevi po vodovodnih sistemih in ulicah) 

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

(PODATKI SO IZ GIS-A)

DATUM: 13.2.2015

VODOVOD LITIJA-ŠMARTNO

ZAP.ŠT. ULICA KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]

2. JEREBOVA ULICA LITIJA 68,34

3. FRTICA LITIJA 155,21

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

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

6. GRAŠKA CESTA LITIJA 151,00

7. NA GRIČKU LITIJA 97,78

8. KIDIČEVA CESTA LITIJA 104,76

9. MAROKOVA POT LITIJA 199,14

10. GRUMOVA ULICA LITIJA 213,44

11. KIDRIČEVA - PRISOJNA LITIJA 113,33

12. PRISOJNA ULICA LITIJA 407,70

13. LOŠKA ULICA LITIJA 165,71

1774,52

ZAP.ŠT. ULICA KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]

1. USTJE ŠMARTNO 206,77

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

5. PUNGRT ŠMARTNO 332,25

1056,15

VODOVOD KRESNICE

ZAP.ŠT. ULICA KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]

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

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

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

2143,46

VODOVOD GABROVKA

ZAP.ŠT. ULICA KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]

1. GABROVKA GABROVKA 1578,76

1578,76

KRAJ DOLŽINA CEVOVODA [m]

LITIJA 1774,52 m

ŠMARTNO 1056,15 m

KRESNICE 2143,46 m

GABROVKA 1578,76 m

SKUPAJ 6552,89 m  
 

Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja 

 

Dopolnili smo evidenco hidrantnega omrežja in pripravili karte hidrantnih omrežij po vodovodnih 

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

Hidranti so vneseni tudi v geoinformacijski sistem. V evidenci je označen vsak hidrant posebej z 

evidenčno številko in lokacijo z X, Y koordinato. 

 

Izvajamo letni pregled delovanja hidrantov v skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij 

(Uradni list RS, št. 22/95, 102/2009). V letu 2015 smo izvedli redna vzdrževalna dela (menjava 

hidranta, servis hidranta) na 22 hidrantih.  
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KSP LITIJA d.o.o. ima Pooblastilo  RS Ministrstva za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje za 

preizkušanje hidrantnih omrežij št. 8450-43/2010-2, 16.3.2010, u.p.: MO-URSZR25-S in v letu 2013 

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

 

Vzdrževanje hišnih vodovodnih priključkov 

V preteklem letu 2015, smo izvajali vzdrževalna dela obnove hišnih dotrajanih vodovodnih 

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

jaška). 

 

V letu 2015 (od 1.1.2015 do 31.12.2015) smo odpravili 59 napak na hišnih vodovodnih priključkih, in 

odpravili 23 napak na odjemnih mestih pri vodomeru. 
 

Območje izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

register prebivalstva in Register tujcev 2002). 

 

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

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

dveh občinah), Primskovo, Vintarjevec-Dom Tisje, Gradiške Laze-Spodnja Jablanica, Kostrevnica-

Obla Gorica, Leskovica-Vrata, Račica-Velika Štanga, Vintarjevec-vas. 

KSP Litija d.o.o. upravlja tudi z vodovodom Grilovec ID 1645, Ravni Osredek, ki pa nima statusa 

javnega vodovoda. 

 

Območje izvajanja javne službe obsega 32 naselij v občini Šmartno pri Litiji s 3522 prebivalci. 

Število prebivalcev je število prebivalcev s prijavljenim stalnim in začasnim bivališčem. Vsi 

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

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

Centralni register prebivalstva in Register tujcev 2002).  

 

V spodnji tabeli je seznam naselij, ki jih oskrbujemo s pitno vodo (področje z vodooskrbo ni v celoti 

pokrito) in število prebivalcev po vodovodnih sistemih, ki se oskrbujejo z vodo v občini Litija in 

občini Šmartno pri Litiji. 

 

Za ugotavljanje odstopanj od normalne porabe vodimo evidenco elektro odjemnih mest in spremljamo 

porabljeno električno energijo. V uporabi imamo 30 odjemnih mest za električno energijo. 

V spodnji tabeli so razvidna črpališča po vodovodnih sistemih, priključne moči in število montiranih 

črpalk. 

 

 



                            
                                                             LETNO POROČILO 2015 
 

 

 

Stran 20 od 82 

 

Prodana voda 

 

Na spodnjem grafu so razvidni podatki o prodani vodi za leto 2015, za posamezni vodovod, za občino 

Litija in občino Šmartno pri Litiji. V količini prodane vode je upoštevana prodana voda iz 

gospodinjstev, gospodarstev, ustanov in iztočene prodane vode iz hidrantov. 

 

 

(Graf.: Podatki o prodani vodi po občinah in po vodovodnih sistemih za leto 2015 za občino Litija) 
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(Graf.: Podatki o prodani vodi po vodovodnih sistemih za leto 2015 za občino Šmartno pri Litiji) 

 

 
 

 

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

2015) 
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(Graf.: Delež prodane vode vodovodnega sistema Litija-Šmartno na posamezno občino za leto 2015) 
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(Graf.: Prodana voda po vrsti prodane vode za vodovod Litija za leto 2015) 
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(Graf.: Prodana voda po vrsti prodane vode za vodovod Šmartno za leto 2015) 

 

 
 

 

(Graf.: Prodana voda po mesecih za vodovod Litija-Šmartno za leto 2015, posebej prikazano za 

območje Litija in območje Šmartno) 
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(Tabela: Podatki o zajeti vodi, prodani vodi in izgubah po posameznem vodovodnem sistemu) 

 
LETO 2015 Prodana voda Izgube Izgube Količina zajete vode

[m3] [m3] [%] [m3]

Litija-Šmartno 447.137,17 80.530,83 15,26 527.668,00

vodnjak ob Ljubljanski cesti 0,00 0,00 0,00 0,00

Vače 24.819,51 1.812,49 6,81 26.632,00

Kresnice 38.166,99 7.269,01 16,00 45.436,00

Kresnice (Kamen) 39.131,00

Kresnice (Kladen) 6.305,00

Mala Goba 5.176,00 408,00 7,31 5.584,00

Golišče 4.274,00 1.766,00 29,24 6.040,00

Konjšica 3.077,00 712,00 18,79 3.789,00

Primskovo 7.083,00 1.901,00 21,16 8.984,00

Vintarjevec-Dom Tisje 12.512,00 704,00 5,33 13.216,00

Čateška G-Gabrska G 3.472,00 1.705,00 32,93 5.177,00

Ribče-Jesenje 9.214,00 2.151,00 18,93 11.365,00

Grilovec 1.942,00 371,00 16,04 2.313,00

Kostrevnica 30.126,00 8.527,00 22,06 38.653,00

Gradiške Laze-Sp. Jablanica 9.998,00 4.199,00 29,58 14.197,00

Račica-Štanga 6.774,00 1.659,00 19,67 8.433,00

Leskovica 4.510,00 1.014,00 18,36 5.524,00

Ravni Osredek 199,00 22,00 9,95 221,00

Gabrovka 26.347,90 6.489,10 19,76 32.837,00

Velika Preska 10.283,00

Hohovica 1 0,00

Hohovica 2 22.554,00

Vodice pri Gabrovki 2.768,00 447,00 13,90 3.215,00

Vintarjevec-vas 6.045,00 1.061,00 14,93 7.106,00

Skupaj: 643.641,57 122.748,43 766.390,00  
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1.2.1.1 JAVNI  SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO LITIJA - ŠMARTNO 

 

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

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

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

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

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

Litija - Šmartno oskrbuje  8.490 uporabnikov v naseljih Litija, Šmartno, Breg, Tenetiše in Zgornji 

Log. V letu 2015 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 447.136 m3, torej  v 

povprečju 1.225 m3 dnevno. 

 

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

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

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

prostega klora pa redne meritve izvajamo tudi s prenosnim kalorimetrom  in rezultati merjenj na 

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

priprave pitne vode v tem sistemu  niso potrebni.  

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

V letu 2015 je bilo v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Litija - Šmartno opravljeno 

10 pregledov pri čemer je bilo skupaj odvzetih 41 vzorcev pitne vode. 

 

V Tabeli 1 in Grafu 1 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja 

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

 

Tabela 1: VS Litija – Šmartno – notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 20.1.2015 5 0 0 3 0 2 0 

2 24.2.2015 4 0 0 0 0 4 0 

3 8.4.2015 4(Ent.Clo.per.) 0 0 0 0 4 0 

4 14.5.2015 3 0 0 0 0 3 0 

5 10.6.2015 4 0 0 0 0 4 0 

6 30.7.2015 4 0 0 1 0 3 0 

7 25.8.2015 4(Ent.) 0 0 0 0 4 0 

8 14.9.2015 5(Ent.Clo.per) 0 0 0 0 5 0 

9 27.10.2015 4 0 0 0 0 4 0 

10 2.12.2015 4 0 0 0 0 4 0 

SKUPAJ 41 0 0 4 0 37 0 

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

 glede na podatke iz Tabele 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  državnega monitoringa 

 

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

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

 

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

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

Pravilnika o pitni vodi.  

 

Tabela 2 : VS Litija – Šmartno - monitoring 

DATUM 

PREGLEDA 

VRSTA 

PRESKUŠANJ 

SKUPNO ŠT. 

ODV. 

VZORCEV 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

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

18.3.2015 Redni preskusi 2 0 0 0 0 2 0 

24.5.2015 Občasni preskusi 1 0 0 0 0 1 0 

10.6.2015 Redni preskusi 2 0 0 0 0 2 0 

5.8.2015 Redni preskusi 2 0 0 0 0 2 0 

12.10.2015 Redni preskusi 2 0 0 0 0 2 0 

SKUPAJ 9 0 0 0 0 9 0 

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

 glede na podatke iz Tabele 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 
 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2015 odvzeli 2 vzorca pitne vode, in en vzorec na 

legionelo. 

 

V Tabeli 3 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja in legionelo 

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

pitni vodi.  

 

Tabela 3: VS Litija – Šmartno – notranji nadzor 

DATUM 

PREGLEDA 

VRSTA 

PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCE

V 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skl. Neskladni Skl. Neskladni Skl. Neskladni 

8.4.2015 Red.kem. THM 1 0 0 0 0 1 0 

14.9.2015 

Razškemija,TH

M 1 0 0 0 0 1 0 

17.9.2015 Legionela 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 3 0 0 0 0 3 0 

Legenda: THM – trihalometani(možni stranski produkti kloriranja) 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  državnega monitoringa 

 

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

preskušanja. 

 

V Tabeli 4 je podan prikaz v okviru monitoringa odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska 

preskušanja, glede na vrsto preskušanja, odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi. 
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Tabela 4: VS Litija – Šmartno - monitoring 

DATUM 

PREGLEDA 

VRSTA 

PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCE

V 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

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

18.3.2015 Redna kemija 2 0 0 0 0 2 0 

24.5.2015 

Občasna kem., 

THM 1 0 0 0 0 1 0 

10.6.2015 Redna kemija 2 0 0 0 0 2 0 

5.8.2015 Redna kemija 2 0 0 0 0 2 0 

12.10.2015 Redna kemija 2 0 0 0 0 2 0 

SKUPAJ 9 0 0 0 0 9 0 

Legenda: THM – trihalometani(možni stranski produkti kloriranja) 

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

 

V okviru notranjega nadzora so bili v letu 2015 na omrežju - izlivkah uporabnikov na sistemu za 

oskrbo s pitno vodo Litija - Šmartno vsi odvzeti vzorci pitne vode skladni s Pravilnikom o pitni vodi 

in prav tako tudi vzorci odvzeti  v vodohranih. 

 

V okviru državnega monitoringa v letu 2015 so rezultati opravljenih mikrobioloških in fizikalno 

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

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

 

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

Šmartno, v letu 2015, glede na navedene ugotovitve in v danem obsegu opravljenih mikrobioloških in 

fizikalno kemijskih preskušanj, zdravstveno ustrezna, oskrba z vodo  pa varna.  

 

 
1.2.1.2 JAVNI  SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO KRESNICE - KRESNIŠKI VRH 
 
Vodovodni sistem Kresnice – Kresniški Vrh se napaja iz dveh drenažnih vodnih virov  in sicer zajetja 

Kamen in Kladen. Posledično je sistem razdeljen na dva oskrbovalna območja in sicer Kresnice in 

Kresniški Vrh.  S pitno vodo se iz vodovodnega sistema Kresnice – Kresniški Vrh oskrbuje 940 

uporabnikov v naseljih Kresnice in Kresniški Vrh. V letu 2015 je distribucija pitne vode na 

vodovodnem sistemu znašala 38.167 m3, torej v povprečju 104 m3 dnevno. Dezinfekcija pitne vode se 

za oskrbovalno območje Kresnice opravlja v vodohranu pri cerkvi v Kresnicah in sicer  z natrijevim 

hipokloritom. 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

 

V letu 2015 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. 
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V Tabeli 5 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

pitni vodi. 

Tabela 5: VS Kresnice – Kresniški Vrh - notranji nadzor 

ZAP. ŠT. DATUM 

PREGLEDA 
SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH 

VZ. ZA M.B. 

PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1. 8.4.2015 2(Ent.,Clo.per.) 0 0 0 0 2 0 

2. 1.10.2015 3 0 0 0 0 3 0 

3. 12.11.2015 4(Ent.,Clo.per.) 1 0 0 1 (K.B.) 0 2(K.B.) 

SKUPAJ 9 1 0 0 1 5 2 

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

                koliformne bakterije, Št.kol. – število kolonij 

 

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

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

 

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

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

o pitni vodi. 

 

Tabela 6: VS Kresnice – Kresniški Vrh – monitoring 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

      zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1. 17.3.2015 1 0 0 0 0 1 0 

2. 18.5.2015 1 0 0 0 0 1 0 

3. 10.6.2015 1 0 0 0 0 0 1 (K.B.) 

4. 8.9.2015 1 0 0 0 0 1 0 

5. 23.11.2015 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 je bil v letu 2015, v okviru notranjega nadzora, odvzet en 

vzorec pitne vode.  

 

V Tabeli 7 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja, v okviru 

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

pitni vodi. 

 

Tabela 7: VS Kresnice – Kresniški Vrh - notranji nadzor 
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DATUM 

PREGLEDA 

VRSTA 

PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - 

ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

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

8.4.2015 Redna kem., THM 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 1 0 0 0 0 1 0 
Legenda: THM: trihalometani (možni stranski produkti kloriranja) 

 

V okviru državnega monitoringa so bili odvzeti 4 vzorci pitne vode za redna kemijska preskušanja in 

1 vzorec za občasna kemijska preskušanja. Rezultati so izkazovali skladnost z zahtevami Pravilnika o 

pitni vodi. 

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

 

Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da so bili  4 odvzeti vzorci pitne vode,  neskladni z 

zahtevami Pravilnika o pitni vodi, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij v manjšem številu (2-4 

CFU/100ml). Na oskrbovalnem območju Kresnice se voda razkužuje z natrijevim hipokloritom in 1 

odvzeti vzorec vode v okviru državnega monitoringa je bil neskladen zaradi okvare na klorirni 

napravi, ki je bila nemudoma odpravljena.  

 

Trije neskladni vzorci pitne vode, ki so bili odvzeti 12.11.2015, na oskrbovalnem območju Kresniški 

Vrh, kjer se voda ne razkužuje, so izkazovali prisotnost koliformnih bakterij. Vzorci so bili odvzeti na 

zajetju Kamen, v vodohranu in na izlivkah uporabnikov. Vzorec odvzet na zajetju je izkazoval 

skladnost, medtem ko so odvzeti vzorci v vodohranu in na uporabi vsebovali koliformne bakterije. 

Rezultati mikrobioloških preiskav na oskrbovalnem območju Kresniški Vrh kažejo, da prihaja do 

okužb v vodohranu, ki je glede na njegovo tehnično – sanitarno stanje potreben obnove. 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je 

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

kljub prisotnosti koliformnih bakterij, ki v manjšem številu  ne predstavljajo večjega tveganja za 

zdravje uporabnikov. 

 

 

1.2.1.3 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO GOLIŠČE 

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

sistema Golišče oskrbuje 375 uporabnikov v naseljih Golišče in Veliki Vrh. V letu 2015 je distribucija 

pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 8.551 m3, torej v povprečju 24 m3 dnevno. Voda se 

pripravlja in sicer se s pomočjo filtrov odstranjujeta železo in mangan. Dezinfekcija vode se na tem 

sistemu ne opravlja.  

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

 

V letu 2015 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Golišče opravljen en pregled, 

pri čemer so bili odvzeti 3 vzorci pitne vode. V Tabeli 8 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode 
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za mikrobiološka preskušanja, v okviru notranjega nadzora, glede na odvzemno mesto in skladnost ali 

neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 

 

Tabela 8: VS Golišče - notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1. 1.10.2015 3(Ent.,Clo.per.) 0 0 1 0 2 0 

SKUPAJ 3 0 0 1 0 2 0 
Legenda: Clo.per. – Clostridium perfringens, Ent. – Enterokoki 

 

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

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

o pitni vodi.  

 

Tabela 9: VS Golišče - državni monitoring 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH 

VZ. ZA M.B. 

PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

        zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 1.4.2015 1 0 0 0 0 1 0 

2. 19.8.2015 1 0 0 0 0 0 1(Št.kol.) 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 1 1 
Legenda: Št.kol. – število kolonij 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa  
 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2015 odvzeli 1 vzorec pitne vode, ki je bil preiskan tudi 

na vsebnost železa in mangana.  

 

V Tabeli 10 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja glede na 

vrsto preskušanja, odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni.  
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Tabela 10: VS Golišče - notranji nadzor 

DATUM 

PREGLEDA 

VRSTA 

PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

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

1.10.2015 

Red.kem.,Fe in 

Mn 1 0 0 1 0 0 0 

SKUPAJ 1 0 0 1 0 0 0 
Legenda: Fe – železo, Mn – mangan 

 

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

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

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je 

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

vzorec vode, odvzet v okviru državnega monitoringa, izkazoval prisotnost povečanega števila kolonij 

pri 37°C, ki pa ne predstavljajo tveganja za zdravje uporabnikov.  

 

 

1.2.1.4 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO MALA GOBA 

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

vodovodnega sistema oskrbuje 79 uporabnikov v naseljih Mala Goba, Preženjske  Njive in Velika 

Goba. V letu 2015 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 5.176 m3, torej v 

povprečju 14 m3 dnevno. Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne opravlja.  

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

V letu 2015 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Mala Goba opravljen en  

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

 

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

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

pitni vodi. 

 

Tabela 11: VS Mala Goba - notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 18.3.2015 3(Clo.per. Ent.) 1 0 1 0 1 0 

SKUPAJ 3 1 0 1 0 1 0 
Legenda: K.B. – koliformne bakterije 
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Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  
 

Za fizikalno kemijska preskušanja je bil v letu 2015 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo Mala Goba 

odvzet en vzorcev pitne vode za nadaljnja preskušanja – redna kemija. Rezultati fizikalno kemijskega 

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

zahtevam Pravilnika o pitni vodi. 

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

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

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je 

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

 

 

1.2.1.5 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO KONJŠICA 

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

sistema oskrbuje 138 uporabnikov v naseljih Konjšica in Ravne. V letu 2015 je distribucija pitne vode 

na oskrbovalnem območju znašala 3.077 m3, torej v poprečju 9 m3 dnevno. Dezinfekcija vode se na 

tem sistemu ne opravlja. 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora 

 

V letu 2015 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Konjšica opravljen en 

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

 

V Tabeli 12 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

pitni vodi. 

 

Tabela 12: VS Konjšica - notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO 

ŠT. 

ODVZETI

H VZ. ZA 

M.B. 

PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 25.8.2015 3 1 0 1 0 1 0 

SKUPAJ 3 1 0 1 0 1 0 
Legenda: Clo.per. – Clostridium perfringens, Ent. - Enterokoki 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora  

 

Za fizikalno kemijska preskušanja je bil v letu 2015 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. 
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V okviru državnega monitoringa se vzorci pitne vode za nadaljnja  kemijska in mikrobiološka 

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

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je 

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

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

zdravstveno ustrezna, oskrba z vodo  pa varna. 

 

 

1.2.1.6 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO VAČE 

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

oskrbuje 480 uporabnikov v naseljih Vače in Klenik ter Potok (del) in Ržišče (del). V letu 2015 je 

distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 24.820 m3, torej povprečno 68 m3 dnevno. 

Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne opravlja. 

 

V okviru notranjega nadzora vodovodnega sistema Vače je bil, 24.2.2015, sočasno izveden tudi 

pregled oskrbovalnega območja Slivna – Mala sela. Na oskrbovalnem območju sta bila odvzeta dva 

vzorca pitne vode in oba sta izkazovala skladnost s Pravilnikom o pitni vodi. Distribucija pitne vode 

na  oskrbovalnem območju  Slivna - Mala sela znaša 4.704 m3, torej povprečno 12,8 m3 na dan. 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in  v okviru državnega 

monitoringa 

 

V letu 2015 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Vače izvedena dva 

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

 

V Tabeli 13 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

pitni vodi. 

 

Tabela 13: VS Vače in oskrbovano območje Slivna – Mala sela – notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 24.2.2015 5(Ent.,Clo.per.) 0 0 1 0 4 0 

2 14.10.2015 3 0 0 0 0 3 0 

SKUPAJ 8 0 0 1 0 7 0 

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

 

 

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

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

o pitni vodi.  
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Tabela 14: VS Vače – državni monitoring 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 25.3.2015 1 0 0 0 0 1 0 

2 19.8.2015 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 2 0 

 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora v okviru državnega 

monitoringa 

 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2015 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo Vače odvzeli 

1 vzorec pitne vode za nadaljnja preskušanja.  

 

V Tabeli 15 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja, v okviru 

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

pitni vodi.  

 

Tabela 15: VAČE – notranji nadzor 

DATUM 

PREGLEDA 

VRSTA 

PRESKUŠANJ 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 

VZORCI 

      zajetje vodohran  omrežje 

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

24.2.2015 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 1 0 0 0 0 1 0 

 

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

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

 

V Tabeli 16 je podan prikaz, v okviru monitoringa odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska 

preskušanja, glede na vrsto preskušanja, odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi. 
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 Tabela 16: VS Vače – državni monitoring 

DATUM 

PREGLEDA 

VRSTA 

PRESKUŠANJ 

 

SKUPNO 

ŠT. ODV. 

VZORCEV 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA- ODVZETI 

VZORCI 

zajetje vodohran  omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskl. 

25.3.2015 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

19.8.2015 Redna kemija 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 2 0 

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je 

bila oskrba s pitno vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Vače varna. Tudi za oskrbovano 

območje Mala sela- Slivna, ki se s pitno vodo oskrbuje iz vodohrana Gora, ki ga upravlja Javno 

komunalno podjetje Prodnik d.o.o., se ocenjuje, da je oskrba s pitno vodo varna. 
 

 

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

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

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

Gora (del). V letu 2015 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 3.472 m3, torej 

povprečno 9,5 m3 dnevno. Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne opravlja.  

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

 

V letu 2015 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Okrog – Čateška Gora 

opravljen en pregled, pri čemer so bili odvzeti 3 vzorci pitne vode za nadaljnje preiskave. 

 

V Tabeli 17 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

pitni vodi. 

 

Tabela 17: VS Okrog – Čateška Gora – notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 10.2.2015 3(Ent.,Clo.per.) 0 0 2 0 1 0 

SKUPAJ 3 0 0 2 0 1 0 

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

 

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

letu 2015 odvzeta 2 vzorca pitne vode za nadaljnja  mikrobiološka preskušanja.  
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V Tabeli 18 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

o pitni vodi.  

 

Tabela 18: VS Okrog – Čateška Gora – državni monitoring 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 
1 26.3.2015 1 0 0 0 0 1 0 

2 10.8.2015 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 2 0 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora v okviru  

državnega monitoringa 

 

V letu 2015 smo na sistemu javne oskrbe s pitno vodo  Okrog – Čateška Gora odvzeli 1 vzorec pitne 

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

Pravilnika o pitni vodi.  

 

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

letu 2015 odvzeta 2 vzorca pitne vode za nadaljnja kemijska preskušanja na osnovne kemijske 

parametre. Rezultati fizikalno kemijskih preskušanj so, glede na obseg preskušanj, izkazovali 

skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.  

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je 

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

 

 

1.2.1.8 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO RIBČE 

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

oskrbuje 340 uporabnikov v naseljih Zapodje, Jesenje, Vernek in Ribče. V letu 2015 je distribucija 

pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 9.214 m3, torej povprečno 26 m3 dnevno. Dezinfekcija 

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

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru  

 državnega monitoringa 

 

V letu 2015 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Ribče, opravljena dva 

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

 

V Tabeli 19 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

pitni vodi. 
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Tabela 19: VS Ribče – notranji nadzor 

ZAP. 

ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH  

VZ. ZA M.B. 

PREISKUŠANJA. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 
1 14.5.2015 2(Ent.,Clo.per.) 0 0 1 0 1 0 
2 14.10.2015 3(Ent.,Clo.per.) 0 1  (K.B.) 0 0 2 0 

SKUPAJ 5 0 1 1 0 3 0 

Legenda: Clo.per. – Clostridium perfringens, Ent. – Enterokoki, K.B. – koliformne bakterije 

 

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

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

o pitni vodi.  

 

Tabela 20: VS Ribče – monitoring 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 
1. 30.3.2015 1 0 0 0 0 1 0 

2. 20.8.2015 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 2015 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo  Ribče 

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

skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  
 

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

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

kemijskih preskušanj so, glede na obseg preskušanj, izkazovali skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.  

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je 

bila oskrba s pitno vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Ribče, varna. Neskladni vzorec 

vode je bil odvzet na zajetju Zapodje pred pripravo oziroma pred UV napravo. 

 

 

1.2.1.9 JAVNI  SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO GABROVKA 

 

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

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

Moravče, Klanec, Tlaka, Gabrovka in Moravška Gora -del. V letu 2015 je distribucija pitne vode na 

oskrbovalnem območju znašala 26.348 m3, torej v povprečju 72 m3 dnevno. V avgustu 2015 se je 



                            
                                                             LETNO POROČILO 2015 
 

 

 

Stran 40 od 82 

pričela izvajati dezinfekcija pitne vode z natrijevim hipokloritom na zajetju Velika Preska. Iz tega 

zajetja so oskrbovani vodohrani Javorje, Roje in Rigel, torej je v pitni vodi na izlivkah uporabnikov, 

ki se oskrbujejo preko teh vodohranov, prisoten prosti klor, v koncentraciji med 0,10 in 0,40 mg/l. 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

 

V letu 2015 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Gabrovka opravljena dva 

pregleda pri čemer je bilo skupaj odvzetih 11 vzorcev pitne vode. 

 

V Tabeli 21 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

pitni vodi. 

Tabela 21: VS Gabrovka- notranji nadzor 

ZAP. ŠT. DATUM 

PREGLEDA 
SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 
1 18.3.2015 4(Ent.Clo.per.)) 2 0 0 0 2 0 

2 19.8.2015 7(Ent.,Clo.Per.) 2 0 2 0 2 1(K.B.) 

SKUPAJ 11 4 0 2 0 4 1 

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

preiskava, K.B. – Koliformne bakterije 

 

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

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

 

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

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

o pitni vodi. 
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Tabela 22: VS Gabrovka – monitoring 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 26.3.2015 1 0 0 0 0 1 0 
2 31.5.2015 1 0 0 0 0 0 1(Ec., Ent.) 
3 15.6.2015 1 0 0 0 0 0 1(Št..kol.) 
4 14.9.2015 1 0 0 0 0 0 1(K.B.) 
5 30.11.2015 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 5 0 0 0 0 2 3 

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

preiskava, K.B. – Koliformne bakterije, Št.kol. – Število kolonij pri 22°C 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

 

Za fizikalno kemijska preskušanja je bil v letu 2015 v okviru notranjega nadzora, odvzet vzorec pitne 

vode. Rezultat fizikalno kemijskih preskušanj je pokazal, da je bil odvzeti vzorec pitne vode, glede na 

opravljena preskušanja, skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.   

 

V okviru državnega monitoringa je  bilo odvzetih 5 vzorcev pitne vode za redna in 1 vzorec za 

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

zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

 

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

prehrambne namene, že v letu 2014 in je bil v veljavi vključno do avgusta 2015.  Glede na rezultate 

opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da oskrba s pitno vodo v 

javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Gabrovka do septembra ni bila dovolj varna. Po uvedbi 

dezinfekcije pitne vode na vodnem zajetju Velika Preska se je varnost oskrbe povečala do te mere, da 

smo ukrep prekuhavanja preklicali. Objekti na tem vodovodnem sitemu pa so nujno potrebni obnove, 

kajti njihovo sanitarno tehnično stanje še ne zagotavlja stalne varne oskrbe s pitno vodo vsem 

uporabnikom. 

 

 
1.2.1.10 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO VODICE 

 
Vodovodni sistem Vodice se napaja iz zajetja Bistrica - Vodice. S pitno vodo se iz vodovodnega 

sistema oskrbuje  48 uporabnikov v naseljih Vodice in Moravška Gora – del. V letu 2015 je 

distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 2.768 m3, torej povprečno 7,6 m3 dnevno. 

Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne izvaja.  

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 
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V letu 2015 je bil, v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Vodice,  opravljen en 

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

 

V Tabeli 23 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

pitni vodi. 

 

Tabela 23: VS Vodice – notranji nadzor 

ZAP. 

ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 
SKUPNO ŠT. ODVZETIH 

VZ. ZA M.B. PREIS. 
MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA -ODVZETI 

VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 
1 10.2.2015 2 (Ent.,Clo.per.) 0 0 0 0 2 0 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 2 0 

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

 

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

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

o pitni vodi. 

 

Tabela 24: VS Vodice – monitoring 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

        zajetje vodohran Omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 
1 26.3.2015 1(Ent.) 0 0 0 0 1 0 

2 10.8.2015 1(Ent.) 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 2 0 

Legenda: Ent. - Enterokoki 

 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

V okviru notranjega nadzora v letu 2015 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo  Vodice ni bilo 

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

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

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

izkazovali skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.  

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

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

prehrambne namene 25.8.2014 in je bil preklican 17.2.2015. Rezultati mikrobioloških preskušanj  

odvzetih vzorcev vode 10.2.2015,so izkazovali skladnost pitne vode s Pravilnikom o pitni vodi. 

Skladnost sta izkazovala tudi oba odvzeta vzorca pitne vode v okviru monitoringa. Glede na rezultate 

opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno 

vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Vodice, varna.  
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1.2.1.11 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO PRIMSKOVO 

 

Vodovodni sistem Primskovo se napaja iz vrtine DV-1/06. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema 

oskrbuje 240 uporabnikov v naseljih Zagrič, Gornji in Dolnji Vrh, Sevno, Gradišče in Poljane. V letu 

2015 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 7.083 m3, torej v povprečju 20 m3 

dnevno. Načrpana voda se vodi preko oglenega  filtra, ki uspešno odstranjuje desetilatrazin. 

Dezinfekcija vode  se na tem sistemu ne opravlja. 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

 

V letu 2015 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Primskovo opravljena dva 

pregleda, pri čemer je bilo odvzetih 8 vzorcev pitne vode.  

 

V Tabeli 25 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

pitni vodi. 

 

Tabela 25: VS Primskovo - notranji nadzor 

 

 

ZAP. 

ŠT. 

 

 

DATUM 

PREGLEDA 

 

 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 
1 21.4.2015 4(Ent.,Clo.per.) 0 1(K.B.) 0 1(K.B.) 0 2(K.B.) 

2 10.9.2015 4 0 1(K.B.) 1 0 2 0 

SKUPAJ 8 0 2 1 1 2 2 

Legenda: Clo.per. – Clostridium perfringens, Ent. – Enterokoki, K.B. – koliformne bakterije 

 

V Tabeli 26 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

o pitni vodi.  
 

Tabela 26: VS Primskovo - monitoring 

 

ZAP. 

ŠT. 

 

DATUM 

PREGLEDA 

 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. ZA 

M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 
1 31.3.2015 1 0 0 0 0 1 0 

2 12.8.2015 1 0 0 0 0 0 1(K.B.) 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 1 1 

Legenda: K.B. – koliformne bakterije 
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Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in monitoringa 

 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo v okviru notranjega nadzora letu 2015 odvzeli 2 vzorca pitne 

vode in sicer pred pripravo in po pripravi pitne vode. Vzorci vode po pripravi so bili glede na 

opravljena preskušanja skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Vzorci vode so bili preiskani na 

osnovne kemijske parametre in na prisotnost pesticidov s poudarkom na atrazinu in desetilatrazinu. 

Vsebnost atrazina pred pripravo pitne vode je bila v letu 2015  pod dovoljeno mejo, medtem ko je 

bila vsebnost desetilatrazina 0,114 µg/l. Mejna vrednost za oba parametra je 0,10 µg/l vode. 

 

V okviru državnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzorca vode na osnovna fizikalno kemijska 

preskušanja in oba vzorca sta izkazovala skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

 

Glede na opravljene terenske meritve, organoleptične lastnosti: videz in vonj ter glede na rezultate 

opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno 

vodo v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Primskovo varna kljub temu, da so nekateri vzorci 

pitne vode izkazovali neskladnost zaradi prisotnosti koliformnih bakterij v manjšem številu, ki še ne 

predstavljajo tveganja za zdravje uporabnikov. 

 

 

1.2.1.12 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO  VINTARJEVEC – DOM TISJE 

 

Vodovodni sistem Vintarjevec – Dom Tisje se napaja iz zajetja Vintarjevec. 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 2015 je distribucija pitne vode na 

oskrbovalnem območju znašala 12.512 m3, torej povprečno 36 m3 dnevno. Od oktobra 2014 se na 

sistemu izvaja dezinfekcija pitne vode z natrijevim hipokloritom. Vsebnost prostega preostalega klora 

se na izlivkah uporabnikov giblje med 0,1 in 0,3 mg/l vode. 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

 

V letu 2015 sta bila, v okviru notranjega nadzora, na vodovodnem sistemu  Vintarjevec – Dom Tisje, 

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

 

V Tabeli 27 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. 
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Tabela 27: VS Vintarjevec – Dom Tisje – notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 5.3.2015 3 0 0 1 0 2 0 

2 23.11.2015 3(Clo.per.Ent.) 1 0 1 0 1 0 

SKUPAJ 6 1 0 2 0 3 0 

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

 

V Tabeli 28 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. Oba vzorca vode sta bila skladna s Pravilnikom o pitni vodi. 

 

Tabela 28: VS Vintarjevec – Dom Tisje – monitoring 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

        zajetje vodohran Omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1. 31.3.2015 1 0 0 0 0 1 0 

2. 12.8.2015 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 2 0 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in državnega 

monitoringa 

 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2015 v okviru notranjega nadzora na sistemu javne 

oskrbe s pitno vodo  Vintarjevec – Dom Tisje  odvzeli 1 vzorec pitne vode za redna kemijska 

preskušanja in THM (Trihalometani), ki je bil glede na opravljena preskušanja, skladen z zahtevami 

Pravilnika o pitni vodi.  

 

V okviru državnega monitoringa sta bila v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Vintarjevec – Dom Tisje  

odvzeta 2 vzorca pitne vode za nadaljnja kemijska preskušanja na osnovne kemijske parametre. 

Rezultati fizikalno kemijskih preskušanj so, glede na obseg preskušanj, izkazovali skladnost s 

Pravilnikom o pitni vodi.  

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je 

bila oskrba s pitno vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Vintarjevec – Dom Tisje, varna. 
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1.2.1.13 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO KOSTREVNICA – OBLA GORICA 

 

Vodovodni sistem Kostrevnica – Obla Gorica se napaja iz vrtine Kostrevnica Jelša (J-1/96). S pitno 

vodo se iz vodovodnega sistema oskrbuje 750 uporabnikov v naseljih Velika Kostrevnica, Mala 

Kostrevnica, Lupinica, Dvor, Jelša, Liberga, Preska nad Kostrevnico, Ježni Vrh, Obla Gorica in Stara 

Gora. V letu 2015 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 29.782 m3, torej 

povprečno 85 m3 dnevno. Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne izvaja. 
 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

 

V letu 2015 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Kostrevnica – Obla Gorica 

opravljena dva pregleda, pri čemer je bilo odvzetih 6 vzorcev pitne vode za nadaljnje preiskave.  

 

V Tabeli 29 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

pitni vodi. 

 

Tabela 29: VS Kostrevnica – Obla Gorica – notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 
1 21.4.2015 3(Clo.per.,Ent.) 0 0 1 0 2 0 
2 10.9.2015 3 1 0 0 0 2 0 

SKUPAJ 6 1 0 1 0 4 0 

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

 

V Tabeli 30 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

o pitni vodi. 

 

Tabela 30: VS Kostrevnica – Obla Gorica - monitoring 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 
1 31.3.2015 1 0 0 0 0 1 0 
2 27.5.2015 1 0 0 0 0 1 0 
3 15.6.2015 1 0 0 0 0 1 0 
4 14.9.2015 1 0 0 0 0 1 0 
5 30.11.2015 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 5 0 0 0 0 5 0 
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Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora v okviru državnega 

monitoringa 

 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo v okviru notranjega nadzora v letu 2015 na sistemu javne 

oskrbe s pitno vodo  Kostrevnica – Obla Gorica odvzeli 1 vzorec pitne vode za redna kemijska 

preskušanja, ki je bil glede na opravljena preskušanja, skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

 

V okviru državnega monitoringa je bil v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Kostrevnica – Obla Gorica 

odvzet 1 vzorec pitne vode za nadaljnja kemijska preskušanja – razširjena kemija. Rezultat fizikalno 

kemijskih preskušanj je, glede na obseg preskušanj, izkazoval skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.  

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je 

bila oskrba s pitno vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Kostrevnica – Obla Gorica, varna. 

 

 

1.2.1.14 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO GRADIŠKE LAZE – SPODNJA 

JABLANICA 

 

Vodovodni sistem Gradiške Laze – Spodnja Jablanica se napaja iz zajetja Kamnolom. S pitno vodo se 

iz vodovodnega sistema oskrbuje 210 uporabnikov v naseljih Spodnja Jablanica in Gradiške Laze. V 

letu 2015 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 9.998m3, torej povprečno 28 m3 

dnevno. Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne opravlja. 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru  

           državnega monitoringa 

 

V letu 2015 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Gradiške Laze – Spodnja 

Jablanica, opravljen en pregled, pri čemer so bili odvzeti 4 vzorci pitne vode, za nadaljnje preiskave. 

 

V Tabeli 31 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

pitni vodi. 

 

Tabela 31: VS Gradiške Laze – Spodnja Jablanica – notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 

DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 
1 10.6.2015 4(Clo.per.,Ent.) 1 0 1 0 2 0 

SKUPAJ 4 1 0 1 0 2 0 

Legenda: Clo.per.– Clostridium perfringens, Ent. – Enterokoki 
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V Tabeli 32 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

o pitni vodi.  

 

Tabela 32: VS Gradiške Laze – Spodnja Jablanica – monitoring 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 
1 31.3.2015 1(Clo.per.,Ent.) 0 0 0 0 1 0 

2 10.8.2015 1(Clo.per.,Ent.) 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 2 0 

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

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2015 v okviru notranjega nadzora na sistemu javne 

oskrbe s pitno vodo  Gradiške Laze – Spodnja Jablanica odvzeli 1 vzorec pitne vode za redna 

kemijska preskušanja, ki je bil glede na opravljena preskušanja, skladen z zahtevami Pravilnika o pitni 

vodi.  

 

V okviru državnega monitoringa sta bila v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Gradiške Laze – 

Spodnja Jablanica odvzeta 2 vzorca pitne vode za nadaljnja kemijska preskušanja na osnovne 

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

izkazovali skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.  

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je 

bila oskrba s pitno vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Gradiške Laze – Spodnja Jablanica, 

varna. 

 

 

1.2.1.15 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO RAČICA – ŠTANGA 

 

Vodovodni sistem Račica – Štanga se napaja iz zajetja Hruševa Draga–vodnjak Račica. S pitno vodo 

se iz vodovodnega sistema oskrbuje 170 uporabnikov v naseljih Račica in Velika Štanga. V letu 2015 

je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 6.774 m3, torej povprečno 19 m3 dnevno. 

Dezinfekcija vode se na tem sistemu ne opravlja.  
 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

 

V letu 2015 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Račica - Štanga, opravljen en 

pregled, pri čemer je bilo odvzetih5 vzorcev pitne vode, za nadaljnje preiskave. 
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V Tabeli 33 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

pitni vodi. 
 

Tabela 33: VS Račica – Štanga – notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 
1 2.6.2015 5(Clo.per.,Ent.) 1 0 2 0 2 0 

SKUPAJ 5 1 0 2 0 2 0 

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

 

V Tabeli 34 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

o pitni vodi. 
 

Tabela 34: VS Račica – Štanga – monitoring 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 
1 25.3.2015 1 0 0 0 0 0 1(KB) 

2 19.8.2015 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 1 1 

Legenda: KB – koliformne bakterije 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo v letu 2015 na sistemu javne oskrbe s pitno vodo  Račica - 

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

preskušanja, skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

 

V okviru državnega monitoringa sta bila v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Račica - Štanga odvzeta 

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

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

pitni vodi.  

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je 

bila oskrba s pitno vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Račica - Štanga, varna, kljub 

enemu neskladnemu vzorcu. Neskladnost je bila zaradi prisotnosti koliformnih bakterij  

(3CFU/100ml), ki pa v manjšem številu ne predstavljajo večjega tveganja za zdravje uporabnikov.  
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1.2.1.16 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO LESKOVICA – VRATA 

 

Vodovodni sistem Leskovica – Vrata se napaja iz zajetja Leskovica na izviru Temenice. S pitno vodo 

se iz vodovodnega sistema oskrbuje  106  uporabnikov v naseljih Leskovica in Vrata. V letu 2015 je 

distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 4.510 m3, torej povprečno 13 m3 dnevno. V 

septembru 2014 je bila na tem sistemu uvedena dezinfekcija pitne vode z natrijevim hipokloritom, ki 

se je izvajala tudi v letu 2015. Vsebnost prostega preostalega klora na izlivkah uporabnikov se je 

gibala med 0,1 in 0,3 mg/l vode. 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

 

V letu 2015 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Leskovica - Vrata opravljen 

en pregled, pri čemer so bili odvzeti 3 vzorci pitne vode za nadaljnje preiskave. 

 

V Tabeli 35 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

pitni vodi. 

 

Tabela 35: VS Leskovica - Vrata – notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 
1 4.6.2015 3(Clo.per.,Ent.) 0 0 1 0 2 0 

SKUPAJ 3 0 0 1 0 2 0 

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

 

V Tabeli 36 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

o pitni vodi. 
 

Tabela 36: VS Leskovica - Vrata – monitoring 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 
1 31.03.2015 1 0 0 0 0 1 0 
2 12.8.2015 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 okviru notranjega nadzora v letu 2015 na sistemu javne 

oskrbe s pitno vodo  Leskovica - Vrata odvzeli 1 vzorec pitne vode za redna kemijska preskušanja, ki 
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je bil glede na opravljena preskušanja, skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. V okviru 

državnega monitoringa sta bila v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Leskovica -Vrata odvzeta 2 

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

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

pitni vodi.  

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da je 

bila oskrba s pitno vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Leskovica – Vrata, varna. 

 

 

1.2.1.17 JAVNI SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO VINTARJEVEC – VAS 

 

Vodovodni sistem Vintarjevec – vas je bil prenesen v upravljanje 1.1.2015. Vodovodni sistem se 

napaja iz zajetja Riharjevec. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema oskrbuje 150 uporabnikov v 

naselju Vintarjevec. V letu 2015 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 6.045 

m3, torej povprečno 17 m3 dnevno. S prenosom v upravljanje je bila na  tem sistemu, kljub 

nasprotovanju uporabnikov, uvedena dezinfekcija pitne vode z natrijevim hipokloritom. Dezinfekcija 

je bila, zaradi neskladnih vzorcev pitne vode, načrtovana že pred prenosom v upravljanje javnemu 

podjetju. 

 

Mikrobiološka preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

 

V letu 2015 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Vintarjevec - vas 

opravljena dva pregleda, pri čemer je bilo odvzetih7 vzorcev pitne vode za nadaljnje preiskave. 

 

V Tabeli 36 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

pitni vodi. 

 

Tabela 36: VS Vintarjevec - vas – notranji nadzor 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 

1 5.3.2015 3 0 0 1 0 2 0 
2 23.11.2015 4(Clo.per.,Ent.) 0 1(K.B.) 1 0 1 1 (KB) 

SKUPAJ 7 0 1 2 0 3 1 

Legenda: Clo.per. – Clostridium perfringens, Ent. – Enterokoki, KB – Koliformne bakterije 

 

V Tabeli 37 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja, v okviru 

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

o pitni vodi. 
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Tabela 37: Vintarjevec – vas – monitoring 

ZAP. ŠT. 
DATUM 

PREGLEDA 

SKUPNO ŠT. 

ODVZETIH VZ. 

ZA M.B. PREIS. 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI VZORCI 

zajetje vodohran omrežje 

Skladni Neskladni Skladni Neskladni Skladni Neskladni 
1 31.03.2015 1 0 0 0 0 0 1(Ent.K:B.) 
2 12.8.2015 1 0 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 2 0 0 0 0 1 1 

Legenda: KB – Koliformne bakterije,  Ent. - Enterokoki 

 

Fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru  notranjega nadzora in v okviru državnega 

monitoringa 

 

Za fizikalno kemijska preskušanja smo v okviru notranjega nadzora v letu 2015 na sistemu javne 

oskrbe s pitno vodo  Vintarjevec – vas odvzeli 1 vzorec pitne vode za redna kemijska preskušanja in 

THM (trihalometane – možni stranski produkti kloriranja), ki je bil glede na opravljena preskušanja 

skladen z zahtevami Pravilnika o pitni.  

 

V okviru državnega monitoringa sta bila v sistemu javne oskrbe s pitno vodo Vintarjevec – vas 

odvzeta 2 vzorca pitne vode za nadaljnja kemijska preskušanja na osnovne kemijske parametre. 

Rezultati fizikalno kemijskih preskušanj so, glede na obseg preskušanj, izkazovali skladnost s 

Pravilnikom o pitni vodi.  

 

Ocena skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode 

 

Glede na rezultate opravljenih kemijskih in mikrobioloških preskušanj v letu 2015 ocenjujemo, da  

oskrba s pitno vodo, v javnem sistemu za oskrbo s pitno vodo Vintarjevec – vas v letu 2015, še ni bila  

dovolj varna. Javno podjetje je  kot novi upravljavec ukrep prekuhavanja, ki je bil uveden že pred 

prenosom v upravljanje, preklical v decembru 2015. Ustrezna dezinfekcija se je vzpostavila šele v 

septembru 2015. Rezultati mikrobioloških preskušanj v okviru monitoringa odvzetih vzorcev 

31.3.2015, ko je prišlo do izpada kloriranja, jasno kažejo, da je dezinfekcija na tem sistemu nujna. 

Vzorci vode odvzeti na zajetju v letu 2014 in 2015 v okviru notranjega nadzora izkazujejo 

neskladnost. 

 

 



                            
                                                             LETNO POROČILO 2015 
 

 

 

Stran 53 od 82 

1.2.1.18 SISTEM ZA OSKRBO S PITNO VODO GRILOVEC 

 

Poleg navedenih sedemnajstih javnih vodovodov ima KSP Litija d.o.o. v upravljanju tudi vodovod 

Grilovec, ki ne izpolnjuje kriterijev za javni vodovod, torej ne oskrbuje 50 prebivalcev niti  dnevna 

distribuirana količina pitne vode ne dosega 10 m3. Vodovodni sistem Grilovec se napaja iz zajetja 

Martin potok. S pitno vodo se iz vodovodnega sistema oskrbuje  40 uporabnikov naselja Podroje. V 

letu 2015 je distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znašala 1.924 m3, torej povprečno 5,5 

m3 dnevno. V letu 2015 je bil v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu  Grilovec 

opravljen en pregled, pri čemer so bili odvzeti 3 vzorci pitne vode za nadaljnje preiskave. Rezultati 

mikrobioloških preskušanj so izkazovali prisotnost koliformnih bakterij, ki v manjšem številu sicer ne 

predstavljajo tveganja za zdravje uporabnikov. Vzorec  vode odvzet na zajetju je izkazoval skladnost, 

vzorca odvzeta na vodohranu in uporabi pa sta  izkazovala prisotnost koliformnih bakterij. Rezultati 

torej kažejo, da bo treba za varnejšo oskrbo s pitno vodo  sanirati vodohran.  
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1.2.2 KANALIZACIJA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

(interna kanalizacija in kanalizacijski priključek), pretočne oz. nepretočne greznice in male čistilne 

naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije in so v lasti in vzdrževanju 

lastnikov objektov.  

 

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

kanalizacijske sisteme. 

 Litija 

 Kresnice 

 Šmartno pri Litiji 

 

 

V Kresnicah še ni zgrajene centralne čistilne naprave, zato se odpadna voda neprečiščeno steka v reko 

Savo, preko več izpustov. Kanalizacijski sistemi so večinoma mešanega tipa, na katere so večinoma  

priključeni objekti preko greznic. 

V Litiji in Šmartnem pri Litiji je zgrajena centralna čistilna naprava, katera je še v poskusnem 

obratovanju. KSP Litija d.o.o. bo prevzela v upravljanje centralno čistilno napravo Litija – Šmartno 

predvidoma s 1.3.2016 in Šmartnem pri Litiji s kapaciteto 11.000 PE, na katero se navezujeta oba 

kanalizacijska sistema. Centralna čistilna naprava (CČN) je locirana na območju občine Litija. 

KSP Litija je prevzela v upravljanje novozgrajeno javno kanalizacijo v Litiji in Šmartnem pri Litiji. 

 

Občina in podjetje sproti obveščata nove in sedanje uporabnike javne kanalizacije o nameravani 

gradnji, o obvezni priključitvi oz. preureditvi obstoječega priključka stavbe ter pogojih priključitve 

stavbe na javno kanalizacijo (pridobitev soglasja, nadzor podjetja nad izvedbo priključkov, 

odstranitev greznice oz. male čistilne naprave iz sistema odvajanja odpadne vode ipd.). V letu 2015 

smo izvajali in nadzirali nove priklope na javno kanalizacijo, izdanih je bilo 57 soglasij, od tega je 

bilo izvedenih 25 priklopov. 

 

V sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema Litija je zgrajeno 9.185 m kanalizacijskega omrežja 

skupaj s štirimi črpališči Č2-Č4, zadrževalni bazen ZB2 in sedem razbremenilnikov vode RVV2, 

RVV3, RVV5, RVV6, RVV7, RVV8 in RVV9. V sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema Šmartno 

pri Litiji je zgrajeno 6.200 m kanalizacijskega omrežja skupaj s šestimi črpališči Č1-Č6, zadrževalnim 
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bazenom ZB1 ter tremi razbremenilniki vode RVV1, RVV2, RVV3. Nadzor in regulacija črpališč na 

javni kanalizaciji Litija in Šmartno pri Litiji je omogočen preko Centralnega nadzornega sistema. 

 

 
Črpališča na javni kanalizaciji Litija in Šmartno pri Litiji 
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Skada za kanalizacijo Litija na CNS 

 
Skada za kanalizacijo Šmartno pri Litiji na CNS 
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Na nadzornem centru se beležijo napake, alarmi, podatki o delovanju črpalk 

 

 
Novozgrajena javna kanalizacija Litija in javna kanalizacija Šmartno pri Litiji je predana v 

upravljanje in vzdrževanje KSP Litija d.o.o. 
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Javno podjetje  zagotavlja v okviru javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno 

kanalizacijo predvsem naslednje storitve: 

 vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav javne kanalizacije, 

 odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v 

javno kanalizacijo s streh in javnih površin, 

 vzpostavljanje evidence uporabnikov in novih priklopov na javno kanalizacijo, 

 izdajanje soglasij in projektnih pogojev, smernic in mnenj, 

 nadzor nad izvedbo priklopov, 

 sodelovanje pri pripravi občinskih predpisov, 

 prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave, 

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

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

 sprotno obveščanje in poročanje lastniku javne kanalizacije o stanju in težavah na javni 

kanalizaciji in potrebnih obnovah in rekonstrukcijah. 

 

V okviru rednega vzdrževanja javne kanalizacije smo v letu 2015 izvajali preglede javne kanalizacije, 

čiščenje usedlin črpališč in redno vzdrževanje potopnih črpalk in elektro omar, čiščenje 

kanalizacijskega sistema v Kresnicah in kanalizacijskega sistema v mestu Litija in kraju Šmartno pri 

Litiji. Ker javno podjetje še nima specialne opreme za čiščenje cevovodov, praznjenje greznic in 

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

specializiranih podizvajalcev. 

Na glavnih kanalizacijskih vodih je bila skladno s predpisi izvedena deratizacija v letu 2015.  

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

greznic, blata 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.  
 
Na določenih odsekih je obstoječa javna kanalizacija dotrajana, kar pomeni vse pogostejše napake na 
sistemu (razpad betonskih/ salonitnih/ litoželeznih cevi, lomi in premiki cevi zaradi posedanja terena 
ipd.) in dimenzijsko neustrezna za odvajanje meteornih voda ob večjih količinah vode. Zaradi 
dotrajanega kanalizacijskega sistema je potrebno nujno pristopiti k obnovi obstoječe javne 
kanalizacije, tudi na tistih delih, ki se z rekonstrukcijo ni zajela.  
V letu 2015 je prišlo iz navedenih vzrokov do več večjih dogodkov. Ob močnem kratkotrajnem nalivu 
se pojavijo težave zalitja stanovanjskih stavb na nekaterih odsekih na javni kanalizaciji Kresnice, 
javni kanalizaciji Litija (Kidričeva cesta, Prisojna ulica), javni kanalizaciji Šmartno (Pungrt-Usnjarska 
cesta). 
 
Na javni kanalizaciji Litija smo izvedli sanacijo iztoka meteornega odvodnika v reko Savo na 
Ponoviški cesti v Litiji ter sanacijo pokrova jaška na Ponoviški cesti. Izvedli smo nujno obnovo javne 
kanalizacije Litija med objektoma večstanovanjske stavbe Cesta komandanta Staneta 14-16, zaradi 
puščanja kanalizacije v kineto toplovoda. Vgradili smo protipovratno loputo na Sitarjevški cesti v 
Litiji. Na javni kanalizaciji Šmartno pri Litiji smo izvedli začasno sanacijo kinete odseka Pungrt – 
Usnjarska cesta. 
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Strojno čiščenje črpališča na Sitarjevški cesti v Litiji 
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1.2.3 ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA – POROČILO ZA LETO 2015 

 

V letu februarju 2015 je s poskusnim obratovanjem pričela Centralna čistilna naprava Litija – 

Šmartno (v nadaljevanju CČN). Upravljavec v času poskusnega obratovanja je podjetje RIKO d.o.o. 

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, ki bo upravljavec CČN po prenosu v 

upravljanje, predvidoma v marcu 2016, je bilo v letu 2015 prisotno ob poskusnih zagonih posamezne 

opreme potrebne pri tehnološkem procesu čiščenja. V začetni fazi poskusnega obratovanja so bile 

ugotovljene nekatere pomanjkljivosti, predvsem na stopnji vhodnega črpališča z grobimi grabljami, ki 

bodo po zagotovilu projektanta in izvajalca del odpravljene v začetku leta 2016. 

Lokacija CČN je na desnem bregu reke Save na vzhodnem delu Litijskega polja tik gorvodno nad 

sotočjem Save in Reke na parceli številka 280/2, k.o. Litija. CČN je mehansko biološka čistilna 

naprava s terciarnim čiščenjem, aerobno stabilizacijo blata, strojnim zgoščevanjem presežnega blata 

in sprejemom in obdelavo gošč iz greznic in blata iz malih čistilnih naprav.  

 

Na CČN priteka komunalna odpadna voda iz dveh smeri. Iz smeri Litija se dovaja odpadna voda po 

gravitacijskem kanalu v lovilec kamenja. Iz lovilca kamenja se voda preliva preko grobih grabelj v 

vhodno črpališče, kjer so vgrajene tri potopne črpalke, ki črpajo vodo v mehansko predčiščenje. Iz 

smeri Šmartno pri Litiji pa se dovaja odpadna voda po tlačnem cevovodu zadnjega črpališča na 

sistemu kanalizacije v mehansko predčiščenje. Iz mehanskega predčiščenja odteka odpadna voda 

gravitacijsko skozi iztočni cevovod v SBR bazena pokrite izvedbe (SBR - sekvenčni biološki reaktor). 

SBR bazena obratujeta v treh fazah: faza polnjenja in prezračevanja, faza usedanja blata in faza 

praznjenja. Prečiščena komunalna odpadna voda se iz CČN gravitacijsko odvaja v vodotok reke Save. 

 

 
 

 

 

LOKACIJA CČN LITIJA - ŠMARTNO 
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Na območju obeh občin obratuje tudi 118 malih čistilnih naprav do 50 PE (v nadaljevanju: MKČN). 

Javno podjetje je, kot izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe, zavezano za vodenje 

evidenc o MKČN in izvajanje pregledov obratovanja. Preglede MKČN je treba izvajati enkrat na tri 

leta, pri čemer se izpolni obrazec, ki ga predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne vode (Ur.l.RS;št.:98/2015). Do znižanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih 

komunalnih voda so upravičeni samo imetniki MKČN, ki obratujejo in dosegajo ustrezen učinek 

čiščenja. 

 

 Shematski prikaz MKČN; sistem delovanja SBR: 

 
 

 

IZTOK OČIŠČENE VODE V 

REKO SAVO 
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1.2.4 RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI  

 

Storitev ravnanja s komunalnimi odpadki je v letu 2015 na celotnem območju občine Litija in 

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

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

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

(Ur.l.RS,št.67/14).  

 

 
 

1.2.4.1 ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV  

 
V letu 2015 je javno podjetje odvoz posameznih frakcij komunalnih odpadkov, nastaliih v 

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

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

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

roku 30 dni po naročilu posamezega povzročitelja. Iz zbiralnic – ekoloških otokov smo tedensko 

izvajali odvoz papirja in papirne embalaže ter na 14 dni stekleno embalažo. Nevarne odpadke nastale 

v gospodinjstvih smo prevzemali na sedežu podjetja na Ponoviški cesti 15, kjer imamo nameščen 

poseben kontejner za varno zbiranje tovrstnih odpadkov. Letno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov 

smo izvedli v septembru s premično zbiralnico, ki je imela postanke na v naprej določenih lokacijah 

po posameznih krajevnih skupnostih. 

 

 
                                          Zbiralnica za nevarne odpadke, Ponoviška 15 

                                                                                        

1.2.4.2  KOLIČINE ZBRANIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE LITIJA 

 

Celoletna količina zbranih odpadkov v letu 2015 je bila 4.285.058. Na odlagališče Unično je bilo 

odpeljanih 2.590.580 (60,46%) mešanih komunalnih odpadkov, ki so bili odloženi.  Količina 

1.694.478 kg je bila predana drugim zbiralcem v nadaljnjo predelavo, kot ločeno zbrane frakcije, kar 
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predstavlja 39,54% odpadkov. Količine zbranih odpadkov na območju občine Litija, po posameznih 

frakcijah, so prikazane v Tabeli 1. 

 

Tabela 1: 
Zap.št ID odpadka Opis odpadka Zbrani odpadki 

Kg 

Ravnanje z 

odpadki 

1. 02 01 04 Folija - kmetijstvo 5.040 PLASTA  

2. 12 01 02 Kovinski odpadki - delci kovin 22.057 GET 

3. 15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 128.616 DRUŽBE 

4. 15 01 06 Mešana embalaža - zbrana 599.550 DRUŽBE 

5. 15 01 07 Steklena embalaža 148.220 DRUŽBE 

6. 15 01 11* Prazne tlačne posode 81 DRUŽBE 

7. 16.01 03 Izrabljene avtomobilske gume 22.550 SLOPAK 

8. 17 01 01 Beton 51.040 TRGOGRAD 

9. 17 03 02 Bitumenske mešanice 75.660 TRGOGRAD 

10. 17 05 06 Izkopni material 4.160 TRGOGRAD 

11. 17 09 04 Mešani gradbeni odpadki 10.860 TRGOGRAD 

12. 20 01 01 Papir 41.293 KOSTAK 

13. 20 01 13* Topila 230 KEMIS 

14. 20 01 17 Fotokemikalije 11 KEMIS 

15. 20 01 19 Pesticidi 21 KEMIS 

16. 20 01 21* Sijalke 31 KEMIS 

17. 20 01 23* Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljikovodike 2.100 ZEOS 

18. 20 01 25 Jedilna olja in maščobe 310 KEMIS 

19. 20 01 26* Olja in maščobe 280 KEMIS 

20. 20 01 27* Premazi 1.700 KEMIS 

21. 20 01 29* Čistila in detergenti 120 KEMIS 

22. 20 01 32 Zdravila 48 KEMIS 

23. 20 01 33* Baterije in akumulatorji 320 KEMIS 

24. 20 01 35* Zavržena električna in elekt. oprema 13.100 ZEOS 

25. 20 01 36 Zavržena električna in elekt. oprema 24.040 ZEOS 

26. 20 01 38 Les 74.400 TISA 

27. 20 01 40 Odpadne kovine 22.700 SUROVINA 

28. 20 02 01 Biol.razgr. kuhinjski odpadki 375.840 UNIČNO  

29. 20 03 01 Mešani komunalni odpadki 2.590.580 UNIČNO 

30. 15 01 06 SVEČE 26.100 SVEKO 

     

 PREVZETO  4.241.058  

 15 01 06 Mešana embalaža - SKLADIŠČENA 31.12.2015 44.000  

 ZBRANE KOLIČINE 4.285.058  

Legenda: * Nevarni odpadki 
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1.2.4.3  KOLIČINE ZBRANIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 

Celoletna količina zbranih odpadkov v letu 2015 je bila 1.061.539 kg. Na odlagališče Trebnje - 

Globoko je bilo odpeljanih 561.760 kg mešanih komunalnih odpadkov in 22.200 kg kosovnih 

odpadkov, kar predstavlja 55% odpadkov.  Količina 477.579 kg je bila predana drugim zbiralcem v 

nadaljnjo predelavo, kot ločeno zbrane frakcije, kar predstavlja 45 % odpadkov. Količine zbranih 

odpadkov na območju občine Šmartno, po posameznih frakcijah, so prikazane v Tabeli 2. 

Tabela 2 : 
Zap.št ID odpadka Opis odpadka Zbrani odpadki 

Kg 

Ravnanje z 

odpadki 

1. 15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 44.100 DRUŽBE 

2. 15 01 06 Mešana embalaža - zbrana 210.040 DRUŽBE 

3. 15 01 07 Steklena embalaža 52.050 DRUŽBE 

4. 15 01 11* Prazne tlačne posode 11 DRUŽBE 

5. 16.01 03 Izrabljene avtomobilske gume 7.170 GET 

6. 20 01 01 Papir 14.000 KOSTAK 

7. 20 01 13* Topila 60 KEMIS 

8. 20 01 17 Fotokemikalije 3 KEMIS 

9. 20 01 19 Pesticidi 12 KEMIS 

10. 20 01 21* Sijalke 12 KEMIS 

11. 20 01 23* Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljikovodike 780 KEMIS 

12. 20 01 25 Jedilna olja in maščobe 90 KEMIS 

13. 20 01 26* Olja in maščobe 75 KEMIS 

14. 20 01 27* Premazi 426 KEMIS 

15. 20 01 29* Čistila in detergenti 41 KEMIS 

16. 20 01 32 Zdravila 17 KEMIS 

17. 20 01 33* Baterije in akumulatorji 92 KEMIS 

18. 20 01 35* Zavržena električna in elekt. oprema 3.390 ZEOS 

19. 20 01 36 Zavržena električna in elekt. oprema 8.010 ZEOS 

20. 20 01 38 Les 24.740 TISA 

21. 20 01 40 Odpadne kovine 7.640 SUROVINA 

22. 20 02 01 Biol.razgr. kuhinjski odpadki 81.720 UNIČNO 

23. 20 03 01 Mešani komunalni odpadki 561.760 TREBNJE 

24. 20 03 07 Kosovni odpadki 20.200 TREBNJE 

25. 15 01 06 SVEČE 9.100 SVEKO 

     

 PREVZETO  1.045.539  

 15 01 06 Mešana embalaža - SKLADIŠČENA 31.12.2015 16.000  

 ZBRANE KOLIČINE 1.061.539  
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1.2.4.4 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 preostanka mešanih komunalnih odpadkov 

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

kateremu so bila dela dodeljena na podlagi javnega razpisa. Biološko razgradljive kuhinjske odpadke 

javno podjetje odvaža s smetarskimi vozili direktno na Unično, kjer  poskrbijo za nadaljnjo predelavo. 

 

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

plastična embalaža, sestavljena embalaža in kovinska embalaža,  so prevzemale družbe za ravnanje z 

odpadno embalažo SLOPAK,  INTERSEROH, SUROVINA, UNIREC, RECIKEL IN EMBAKOM, 

po deležih določenih s strani Ministrstva za okolje. Javno  podjetje tovrstne ločene frakcije pred 

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

 

V letu 2015 družbe ponovno niso prevzele celotne zbrane količine mešane odpadne embalaže (15 01 

06) zato jo mora javno podjetje skladiščiti na zbirnem centru Širjava. Količine skladiščene mešane 

embalaže je 60 ton, kar glede na specifično težo tovrstne embalaže predstavlja izredno velik volumen.  

 

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

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

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

zagotavljale prevzema v celoti. 

 

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

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

električno in elektronsko opremo Slopak, Interseroh in Zeos. 

 

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

odvoza. Izrabljene avtomobilske gume pa podjetje GET Inženiring preko pooblaščene družbe 

SLOPAK. Nevarne odpadke je prevzelo podjetje Kemis, proti plačilu stroškov prevzema in 

odstranitve na podlagi pogodbe. 
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1.2.4.5 ZAKLJUČEK 

 

Količina vseh zbranih odpadkov se od leta 2007 bistveno ne spreminja. Količine preostanka 

komunalnih odpadkov se postopno zmanjšujejo na račun povečane količine ločeno zbranih frakcij 

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

obdelavo, še nismo dosegli. Rezultat ocene odpadkov, ki je izdelana enkrat letno, jasno kaže, da 

nekateri povzročitelji odpadkov svojih odpadkov žal še  ne ločujejo in nujno je treba povečati nadzor 

nad ločevanjem odpadkov na izvoru. Primerjava letnih količin odloženih in oddanih odpadkov je 

podana v priloženih tabelah in grafih. 

 

 

 

PRIKAZ LETNIH KOLIČIN ODLOŽENIH IN ODDANIH ODPADKOV V PREDELAVO 

primerjava od leta 2007 do leta 2015 
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LETO/odpadki (tone) vsi Odloženi oddani odd. v % BIOO  % 

2007 5361 4995 365 6,8  

2008 5780 5369 383 7,1 36 

2009 5844 5392 452 7,7 28 

2010 5620 4993 627 11,2 22 

2011 4729 3882 846 17,9 16 

2012 4103 2808 1295 31,6 8 

2013 4131 2741 1389 33,6 4 

2014 4332 2792 1540 35,6 12 

2015 4285 2590 1695 39,54 7 
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Javno podjetje je tudi upravljavec odlagališča nenevarnih odpadkov Širjava v zapiranju. Na 

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

tudi stanje telesa odlagališča. V letu 2015 je bil izdelan Topografski načrt in monitoring posedkov – 

deponija Širjava. Monitoring posedkov pa se mora izvajati minimalno enkrat letno. 

 

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

2007 1528 1400 128 8,4  

2008 1571 1441 130 8,3  

2009 1527 1369 158 10,4  

2010 1589 1395 194 12,2 14 

2011 1307 1053 254 19,4 11 

2012 1101 695 406 36,9 16 

2013 1060 629 431 40,7 7 

2014 1146 647 499 43.5 5 

2015 1062 562 500 47,1 9 
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Območje odlagališča Širjava s pretovorno postajo 

 

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

leta 2009  ni bila odstranjena, se druga faza zapiranja odlagališča še ni izvedla. Odločbe oziroma po 

trenutno veljavni Uredbi o odlagališčih odpadkov (Ur.l.RS,št.10/2014), okoljevarstvenega dovoljenja 

za zaprto odlagališče zato še ni bilo možno pridobiti.  

 

V letu 2016 je treba, skladno z Odločbo številka 06182-798/2015-3, Inšpekcije za okolje in naravo, 

odstraniti vso opremo pretovorne postaje in območje sanirati na način, da se celotno površino prekrije 

s slabo propustno zemljino in humusom ter poseje s travnim semenom. Po izvedbi vseh zahtevanih 

del in po zagotovitvi finančnih jamstev za odlagališče, bodo izpolnjeni pogoji za pridobitev OVD za 

zaprto odlagališče. V OVD pa bodo dokončno določene vrste monitoringov in časovna obdobja v 

katerem mora upravljavec zaprtega odlagališča monitoringe izvajati. 
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1.2.4.6 KOLIČINE ZBRANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V LETU 2015 

 
2015                                                      KOLIČINA (kg) 

  
FRAKCIJA OBČINA  

LITIJA 

OBČINA  

ŠMARTNO 

SKUPAJ 

              

Zap.št 

ID odpadka Opis odpadka Zbrani 

odpadki 

Zbrani 

odpadki 

SKUPAJ Podatki "IS 

Odpadki" 

              

1. 02 01 04 Folija - kmetijstvo 5.040 0 5.040 5.040 

2. 12 01 02 Kovinski odpadki - delci kovin 22.057 0 22.057 22.057 

3. 15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 128.616 44.100 172.716 172.716 

4. 15 01 06 Mešana embalaža - zbrana 599.550 210.040 809.590 809.590 

5. 15 01 07 Steklena embalaža 148.220 52.050 200.270 200.270 

6. 15 01 11* Prazne tlačne posode 81 11 92 92 

7. 16.01 03 Izrabljene avtomobilske gume 22.550 7.170 29.720 29.720 

8. 17 01 01 Beton 51.040 0 51.040 51.040 

9. 17 03 02 Bitumenske mešanice 75.660 0 75.660 75.660 

10. 17 05 06 Izkopni material 4.160 0 4.160 4.160 

11. 17 09 04 Mešani gradbeni odpadki 10.860 0 10.860 10.860 

12. 20 01 01 Papir 41.293 14.000 55.293 55.293 

13. 20 01 13* Topila 230 60 290 290 

14. 20 01 17 Fotokemikalije 11 3 14 14 

15. 20 01 19 Pesticidi 21 12 33 33 

16. 20 01 21* Sijalke 31 12 43 43 

17. 

20 01 23* Zavržena oprema, ki vsebuje 

klorofluoroogljikovodike 

2.100 780 2.880 2.880 

18. 20 01 25 Jedilna olja in maščobe 310 90 400 400 

19. 20 01 26* Olja in maščobe 280 75 355 355 

20. 20 01 27* Premazi 1.700 426 2.126 2.126 

21. 20 01 29* Čistila in detergenti 120 41 161 161 

22. 20 01 32 Zdravila 48 17 65 65 

23. 20 01 33* Baterije in akumulatorji 320 92 412 412 

24. 20 01 35* Zavržena električna in elekt. oprema 13.100 3.390 16.490 16.490 

25. 20 01 36 Zavržena električna in elekt. oprema 24.040 8.010 32.050 32.050 

26. 20 01 38 Les 74.400 24.740 99.140 99.140 

27. 20 01 40 Odpadne kovine 22.700 7.640 30.340 30.340 

28. 20 02 01 Biol.razgr. kuhinjski odpadki 375.840 81.720 457.560 457.560 

29. 20 03 01 Mešani komunalni odpadki 2.590.580 561.760 3.152.340 3.152.340 

30. 20 03 07 Kosovni odpadki 0 20.200 20.200 20.200 

31. 15 01 06 SVEČE 26.100 9.100 35.200 35.200 

              

  PREVZETO   4.241.058 1.045.539 5.286.597 5.286.597 

              

  
15 01 06 Mešana embalaža - SKLADIŠČENA 

31.12.2015 

        

      44.000 16.000     

              

    ZBRANE KOLIČINE 4.285.058 1.061.539 5.346.597   
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1.2.5 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 

 

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

Litiji: 

 prevozi pokojnih, 

 pokopi (klasični in žarni), 

 urejanje dokumentov, 

 nabava in prodaja krst, žar in ostale pogrebne opreme, 

 vzdrževanje in urejanje pokopališč Litija in Šmartno pri Litiji. 

 

Javno podjetje upravlja s pokopališči: 

 

LITIJA; pokopališče Litija, ki obsega 958 grobov:  

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

enot: do vključno leta 2015 je oddano v najem 47 teh enot (28 talnih in 19 zidnih). 

 

 

ŠMARTNO PRI LITIJI; pokopališče Šmartno pri Litiji, ki obsega 978 grobov.  

 

 

Pogrebna dejavnost: 

 na pokopališču v Litiji je bilo v letu 2015 pokopanih 51 pokojnikov, vsi pokopi so bili žarni. 

 na pokopališču v Šmartnem pri Litiji je bilo pokopanih 32 pokojnikov, od tega 25 žarnih in 7 

klasičnih (s krsto). 

 

 

Na ostalih pokopališčih: 

Jablanica:  2 žarna pokopa + 1 klasični , 

Liberga 5 žarna + 4 klasičnih pokopov, 

Sava:   5 žarni, 

Polšnik:  4 žarnih, 

Kresnice:  9 žarnih + 1 klasičen pokop, 

Gabrovka:  6 žarnih + 2 klasična pokopa,, 

Velika Štanga: 2 žarna, 

Vače:   5 žarnih,  

Dole:   1 žarni, 

Hotič:   7 žarnih, 

Konjšica 1 žarni + 2 klasična pokopa, 

Javorje  2 žarna, 

Velika Goba    1 žarni, 

Drugje              2 žarna pokopa 

 

Skupaj:  52 žarnih in 10 klasičnih pokopov. 

 

Skupno je javno podjetje v letu 2015 opravilo 143 pokopov od tega 27 žarnih pokopov in 17 klasičnih 

pokopov pokojnikov. Izvršeno je bilo tudi 23 prevozov na ISM (Inštitut za sodno medicino). 
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1.3 IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

 

1.3.1 VZDRŽEVANJE IN VARSTVO LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI, ULIC IN 

KRAJEVNIH SREDIŠČ TER JAVNE RAZSVETLJAVE  

 

1.3.1.1 CESTE 

 

Po kategorizaciji občinskih cest v občini Litija je v občini Litija 422,92 km cest, katere so 

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

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

V občini Litija vzdržujemo skupno 422,92 km cest in sicer: 

 Lokalnih cest je 144,95 km 

 Javnih poti je 265,14 km 

 LZ je 5,64 km 

 LK je7,18 km 

 

Preko celega leta smo izvajali: 

 gredanje  makadamskih cestišč (po potrebi), 

 spomladansko strojno čiščenje asfaltnih cestišč, 

 krpanje udarnih jam asfaltnega vozišča s hladnim asfaltom-porabljeno 14675 kg (leta 2014 pa 

14185 kg) 

 obnovili smo talne oznake okoli šol, vrtcev, mestnega jedra Litije in zdravstvenega doma, 

 nameščali smo prometno signalizacijo po odločbah Občine Litija, 

 izvedena je bila strojna košnja brežin in obrezovanje vej. 

 

V tabeli so prikazana večja vzdrževalna  dela na lokalnih cestah in javnih poteh v letu 2015: 

Oznaka Opis Izvedena dela Znesek 

(EUR) 

1 Lokalne ceste v občini Litija Zimska služba 93.580,00 

2 Javne poti in krajevna sred. Zimska služba 131.583,00 

LC 208 283 Jevnica-Senožeti Priprava in pregled,  prometna 

signalizacija in fizična zapora 

lesenega mostu čez Savo 

 

3.452,00 

LC 208 141 Pasjek-Polšnik-Sopota Sanacija prepusta z izdelavo 

kamnite zložbe in kaskadnega 

jaška 

 

10.728,00 

LC 208 901 LC 208 121 - Konjšica Izvedba asfaltne plombe 1.723,00 

LC 208 121 Renke - Vodenik Izvedba asfaltne plombe 3.415,00 

LC 208 111 

JP 708 161 

JP 708 521 

Pasjek – Polšnik – Sopota 

Mačkovina-Cirkuše-Potok 

Pasjek-Seruč-Polšnik 

Dobava in montaža JVO 2.113,00 
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  Izdelava talnih označb – samo 

nujna obnova 

5.350,00 

LC 208 191 Avtobusna postaja 

Moravče pri Gabrovki 

Sanacija zaščitne varovalne 

ograje 

2.387,00 

LZ 208 351 Predilniška-Graška Izvedba asfaltne preplastitve  4.140,00 

SKUPAJ 258.471,00 

 

Na lokalni cesti LC 208 141 Pasjek-Polšnik-Sopota je bil v naselju Tepe saniran cestni propust z 

izdelavo kamnite zložbe in kaskadnega jaška. 

 

   
 

 

V mesecu septembru 2015 sta Občini Litija in Dol pri Ljubljani zaradi dotrajanosti in poškodb 

lesenih elementov  za motorna vozila zaprli leseni most čez reko Savo v Jevnici. 

 

      
 

 

V skladu z odločbami Občine Litija za postavitev vertikalne prometne signalizacije je bilo v letu 

2015 postavljeno: 

- 9 kos prometnih znakov, (24 kos v letu 2014) 

- 13 kos drogov, (23 kos v letu 2014) 

- 1 kos dopolnilna tabla, (11 kos v letu 2014) 

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

- 0 kos krajevne table, (1 kos v letu 2014) 

- 9 kos cestnih ogledal (5 kos v letu 2014).  



                            
                                                             LETNO POROČILO 2015 
 

 

 

Stran 73 od 82 

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

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

količine cest,  imamo za izvajanje zimske službe sklenjenih 15 pogodb s podizvajalci na celotnem 

območju občine. 

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

 

V letu 2015 smo porabili 1178 m3 peska in 341 ton soli (v letu 2014: 1556 m3 peska in 680 ton soli).  

Zimsko službo smo izvajali z 2 kamionoma, 4 traktorji, 2 kombijema, mini nakladalnikom, snežno 

frezo in Mazdo B 2500 z montiranim elektro posipalcem ter 15 podizvajalci. 

  

V letu 2015 ni bila nabavljena nobena nova oprema za izvajanje zimske službe. 

 

1.3.1.2 PARKI 

V občini Litija vzdržujemo preko 40000 m2 parkov (košnja, zasaditev cvetličnih gredic, obrezovanje 

živih mej in dreves, čiščenje ), vzdržujemo in čistimo otroška igrišča.  

 

        
                V poletnih mesecih je trgovina Agrolit iz Litije v sodelovanju s KSP Litija d.o.o. na novo 

lepo  uredila krožišče na Ljubljanski cesti.  

 

1.3.1.3 JAVNA RAZSVETLJAVA 

 

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

izvajamo tudi vsakoletno novoletno krasitev mesta Litije in krajevnih središč v krajevnih skupnostih 

Kresnice, Jevnica, Gabrovka in Vače. Za državne praznike po mestu izobešamo zastave.  

 

 

1.4 IZVAJANJE TRŽNIH DEJAVNOSTI 
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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. Sklenjeno imamo  pogodbo za izvajanje dežurne službe na plinovodnem 

omrežju zemeljskega plina v občini Litija z upravljavcem plinovodnega omrežja zemeljskega plina 

Istrabenz plini. 

 

 

1.4.1 STANOVANJSKA DEJAVNOST 

 

1.4.1.1 POROČILO PRIHODKOV IN PORABE STANOVANJSKIH NAJEMNIN IN 

NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE V LASTI OBČINE LITIJA 

 

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

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

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

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

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

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

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

Litija za leto 2015: 

 

Občina Litija je na dan 31.12.2015 razpolagala s 104 najemnimi stanovanji ter s 13 poslovnimi 

prostori v lasti Občine Litija s katerim upravlja KSP Litija d.o.o. 

 

Število in vrsta najemnih stanovanj je razvidno iz spodnje tabele: 

Vrsta najemnega stanovanja Št. enot oddano neoddano 

NEPROFITNA STANOVANJA 100 96 4* 

SLUŽBENA STANOVANJA 1  1 

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

SKUPAJ STANOVANJSKIH ENOT 105   

 

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

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

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

sanitarij). 

 

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

upravičencev do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem, v letu 2015 trem upravičencem dodeljeno 

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

 

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

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

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

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

problematika je najtežja. 
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V letu 2015 je bila izvedena ena menjava neprofitnega stanovanja na CKS11 skladno z 28. členom 

Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 

62/06,11/09, 81/11), ki določa da najemodajalec omogoča menjave najemnih stanovanj in pri tem 

upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini, 

lokaciji stanovanja, legi (nadstropje) in višini najemnine in drugih stroškov za uporabo stanovanja.  

 
POROČILO PRIHODKOV IN PORABE STANOVANJSKIH NAJEMNIN IN NAJEMNIN 

      POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI OBČINE LITIJA ZA LETO 2015 

  

   Zap.št.                        N A Z I V prihodkov - stroškov  PLAN 2015  REALIZACIJA 
 

 
 enako kot lani  31.12.2015 

I. P r i h o d k i 
  1. 

Stanovanjska najemnina (plačani) 
   124.000,00 
€  108.144,18 € 

2. 
Najemnina poslovnih prostorov in garaž (plačani) 

     37.600,00 
€  41.719,97 € 

3. Prenos sredstev iz preteklega leta -     3.324,06 €  -3.324,06 € 
 Prenos sredstev iz preteklega leta - poročilo IOP -           3.324,06 €  -3.324,06 € 

4. 
Plačan dolg najemnin iz preteklih let  

     30.000,00 
€  34.817,92 € 

 * najemnine od leta 2011 dalje brez tekočega leta (k. 24502) 

 
34.238,44 € 

 * najemnine od leta 2004 do 2010 (k. 7604, 7650) 
 

0,00 € 
 * najemnine pred letom 2004 

 
579,48 € 

  
Skupaj prihodki 

   188.275,94 
€  181.358,01 € 

 

    

   II. S t r o š k i 
  1. Sofinanciranje lastninskih deležev pri vzdrževanju skupnih delov in 

naprav v stavbah v etažni lastnini (deratizacija, dimnikarske storitve, 
urejanje zelenic, razna manjša popravila, …) 

     26.000,00 
€  24.088,87 € 

 

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

     30.000,00 
€  62.874,49 € 

 

   3. Obnova poslovnih prostorov, nujna vzdrževalna dela za ohranitev 
uporabne vrednosti - MC Litija, Stara sodnija, Geodetska uprava       5.000,00 €  1.198,55 € 

 

   4. Vplačila v rezervni sklad - sredstva iz fonda najemnin       2.000,00 €  10.047,80 € 
 

   5. Zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov ter financiranje 
zavarovanja skupnih delov in naprav v stavbah z etažno lastnino 
(požar-civil, izliv vode, splošna odgovornost)       3.600,00 €  4.671,91 € 

 

   6. Storitev upravljanja v stavbah v etažni lastnini (upravniki objektov), 
vključno z vodenjem rezervnega sklada 

     14.000,00 
€  14.356,44 € 

 

   7. 
Upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori v lasti Občine Litija 

     34.400,00 
€  34.400,00 € 

 

   8. 
Predvidena vzdrževalna dela stanovanj in poslovnih prostorov: 

     13.300,00 
€  47.945,55 € 

a) - zamenjava oken in vrat v stanovanjih in poslovnih prostori, el.instal. 
 

10.330,93 € 
b) - vzdrževanje in zamenjava tlakov in talnih oblog v stanovanjih in p.p. 

 
1.184,25 € 

c) - vzdrževanje in zamenjava odtokov in kopalnic, instalacij (ventili) 
 

18.661,57 € 
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d) - ureditev stanovanj pred vselitvijo 
 

8.728,52 € 
e) - druga nujna dela v stanovanjih in poslovnih prostorih 

 
9.040,28 € 

 

   9. Drugi stroški in        1.500,00 €  3.762,31 € 
 - obratovalni stroški nezasedenih stanov.,p.p. (elek.,kom.stor.,ogrev….) 1.825,56 € 
 - stroški izpraznitve stanovanja - odvetnik (Ibričič) 

 
957,79 € 

 - odprava napake na internem vodu + omrežnina- stara sodnija, CKS 2 
 

978,96 € 

 

     
Skupaj stroški 

   129.800,00 
€  203.345,92 € 

 

    OSTANEK PROSTIH SREDSTEV 
 

-21.987,91 € 
 PROSTA SREDSTVA VPLAČANEGA REZERVNEGA SKLADA 

 
43.756,72 € 

 TERJATVE ZA NAJEMNINO NA DAN 31.12.2015 
 

129.674,97 € 
       

 
    SKUPAJ OBVEZNOST ZA TUJ RAČUN 

 
151.443,78 € 

 

   SALDO KONTA 24502 

 
151.443,78 € 

 

    

   

 

 

1.4.1.2 POROČILO PRIHODKOV IN PORABE STANOVANJSKIH NAJEMNIN IN 

NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE V LASTI OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

Občina Šmartno pri Litiji je na dan 31.12.2015 razpolagala s 47 stanovanjskimi enotami. 

 

Vsa stanovanja so po Stanovanjskem zakonu  SZ-1 (Ur.l. RS št. 69/2003) kategorizirana kot 

neprofitna najemna stanovanja. Po javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem so bila v 

letu 2014 oddana v najem štiri občinska neprofitna stanovanja ter eno neprofitno stanovanje v lasti 

stanovanjskega sklada RS (razpolagalna pravica). Občina razpolaga z devetimi bivalnimi enotami na 

Grumovi cesti 7, 7 enot je bilo oddanih v najem, dve enoti sta prazni. Najemna pogodba za bivalno 

enoto se sklepa za določen čas z osebami, katerih socialna problematika je najtežja. 

 

Najemniki stanovanj so po stanovanjskem zakonu zavezanci za plačevanje stanovanjske najemnine. 

Stanovanjska najemnina predstavlja materialno osnovo za upravljanje (gospodarjenje) s stanovanji. V 

letu 2015 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. 

 

Skladno s Pogodbo o prenosu osnovnih sredstev iz poslovnih knjig in opravljanju poslov upravljanja s 

stanovanji in poslovnimi prostori, št. 4276-1/2010-2, z dne 20.1.2011, Občino Šmartno pri Litiji, kot 

lastnico stanovanj in poslovnih prostorov, mesečno obveščamo o višini zaračunanih najemnin, plačilih 

ter terjatvah po omenjeni pogodbi. 
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1.4.1.3 UPRAVLJANJE VEČ-STANOVANJSKIH IN POSLOVNO STANOVANJSKIH STAVB: 

 

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

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

upravnika. 

 

1.4.1.4 PODJETJE UPRAVLJA Z DVEMA VEČJIMA KOTLOVNICAMA 

 

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

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

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

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

skupna zmogljivost te kotlovnice znaša 2,08MW.  

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

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

V kotlovnici na Ulici solidarnosti 5 (Rozmanov trg) kot energent uporabljamo ekstra lahko kurilno 

olje.  

 

Vse skupne elemente ogrevalnega sistema stalno vzdržujemo ter odpravljamo morebitne napake.  

 

Zaradi suma dotrajanosti cevi na delu toplovoda na južni 

veji točneje na lokaciji med stavbama CKS14 in CKS16 

smo v letu 2015 preventivno zamenjali jeklene 

toplovodne cevi v dolžini 45m. Pri odstranitvi starih cevi 

je bil potrjen sum dotrajanosti obstoječega materiala. 

Nove jeklene cevi premera 140mm smo ustrezno 

protikorozivno zaščitili ter jih toplotno izolirali. 

Toplovodna kineta je odseku sanacije očiščena, pokrita z 

betonskimi pokrovi ter izolirana z bitumenskim trakom. 

Ob sanaciji toplovoda smo sočasno izvedli tudi 

preusmeritev in sanacijo dotrajane fekalne kanalizacije v 

skupni dolžini 50m. Po sedanji izvedbi na tem območju 

kanalizacije ne prečke več toplovodne kinete. 
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V kotlovnici na Jerebovi ulici 6 (pri Občini) od prejšnje ogrevalne sezone 2014/2015 ogrevamo s 

toplotno energijo iz kotlovnice pri športni dvorani (kogeneracija) s katero upravlja Istrabenz plini. V 

kotlovnici je nameščena tudi peč na KOEL, katera služi kot rezervna za primer koničnih potreb po 

toploti ali v primeru izpada dobave toplote iz daljnovoda.  

Skupna poraba kurilnega olja oziroma energije za ogrevanje se je v zadnjih letih močno zmanjšala, 

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

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

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

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

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

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

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

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

uravnoteženje skupnega ogrevalnega sistema, upoštevanje pravil racionalnega in učinkovitega 

zračenja stanovanj, izolacija zunanjih sten oziroma fasad, … 

 

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

utekočinjen naftni plin, lesna biomasa (sekanci).  

 

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

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

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

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

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

etažnimi lastniki kotlovnice, zagotavljalo toplotno energijo za obdobje 15 let. 

 

 
 

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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1.4.2 VZDRŽEVANJE ZEMELJSKEGA PLINOVODA 

 

V letu 2015 (1.5.2015) smo sklenili pogodbo za izvajanje dežurne službe na plinovodnem omrežju 

zemeljskega plina v občini Litija z upravljavcem plinovodnega omrežja zemeljskega plina: Istrabenz 

plini, Plini in plinske tehnologije, d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper.  

Opravili smo potrebno usposabljanje delavcev ter se oskrbeli z zahtevano opremo in orodji. 

Poleg izvajanja dežurne službe na plinovodnem omrežju za upravljavca plinovoda izvajamo tudi 

gradnjo in vzdrževanje priključkov končnih uporabnikov. 

 

Plinski priključek na Partizanski poti. 

 
 

 
 

Gradnja plinovoda na Prisojni ulici v Litiji. 
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Gradnja priključka na zemeljski plin  na Vegovi ulici v Litiji 
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1.5 NABAVNA FUNKCIJA IN JAVNA NAROČILA 

 

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

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

naročila, ko je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. 

 

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

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

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

 

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

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

naročilnic se vodi preko informacijskega sistema.  

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

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

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

najugodnejše po odločitvi naročnika.  

 

 

V letu 2015 smo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 12/2013-UPB 5 in 19/14) 

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

naročilo: 

1.) JN 7899/2015 z dne 9.11.2015, sukcesivna dobava goriv (kurilno olje za kotlovnici in 

pogonsko gorivo za strojni park). Z izbranim dobaviteljem je bila 24.12.2015 sklenjena 

pogodba št. 01-3/2015-9 za dobo treh let. 
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1.6 VLAGANJE V RAZVOJ PODJETJA 

 

1. Zbirni center  

 

Konec leta 2015 je podjetje na javni dražbi kupilo poslovni prostor v Šmartnem pri Litiji za potrebe 

zbiranja posameznih frakcij komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih.  

 

                                                              
 

 

 

2. Nabava tovornega vozila 

 

Konec novembra 2015 smo nabavili novo tovorno vozilo VW Crafter 50 SMR kiper, kot nadomestilo 

za staro in iztrošeno vozilo VW LT46 kiper, letnik 2001. 

 

       
 

 

3. Informacijski sistem 

 

V letu 2015 je podjetje pričelo z uporabo novega računalniškega programa EBA za obvladovanje vse 

vhodne, izhodne in interne dokumentacije ter posledični prehod na brezpapirno poslovanje. Pri tem je 

bilo uvedeno tudi elektronsko podpisovanje dokumentov.   

 

 

 

 

 


