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1. OSNOVNI PODATKI 

 

1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŢBE  

 

Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne sluţbe oskrbe s pitno vodo 

 
NAZIV: OBČINA KOBILJE 

NASLOV: KOBILJE 35 

ID DDV: 47774720 

ODGOVORNA OSEBA: STANKO GREGOREC, ŢUPAN 

KONTAKTNA OSEBA: BOŠTJAN HORVAT 

TELEFONSKA ŠT: 02 579 92 20 

E-POŠTA: OBČINA@KOBILJE.SI 

ORGANIZACIJSKA 

OBLIKA IZVAJALCA 

JAVNE SLUŢBE: * 

OBČINA KOBILJE – REŢIJSKI OBRAT 

*Opomba: Organizacijska oblika v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list 

RS, št. 32/1993): 

 

1 – JAVNO PODJETJE 

2 –REŢIJSKI OBRAT 

3 – KONCESIONIRANA GOSPODARSKA JAVNA SLUŢBA 

 

 

1.2 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE 

 

Seznam občin, za katere izvajate javno sluţbo oskrbe s pitno vodo in za katere je pripravljen 

program oskrbe: 

 

Tabela 2: Seznam občin 

 
IME OBČINE ID OBČINE ŠTEVILO 

PREBIVALCEV 

ŠTEVILO PREBIVALCEV, 

KI SE S PITNO VODO 

OSKRBUJEJO V OKVIRU 

JAVNE SLUŢBE 

Občina Kobilje 047 639 639 

    

 

Oskrbovalna območja 

Rok za pripravo oskrbovalnih območij in občinskih predpisov vezanih na oskrbo s pitno vodo je bil 

31. 12. 2008 za vse občine. »Oskrbovalno območje je eno ali več poselitvenih območij skupaj, ki ga 

s pitno vodo oskrbuje posamezni vodovod.« ID oskrbovalnega območja je enak ID vodovodnega 

sistema. (Tabela 6 - Seznam vodovodnih sistemov v upravljanju; pri čemer se upošteva, da je ID 

oskrbovalnega območja = ID vodovodnega sistema) 

 

V pomoč pri pripravi oskrbovalnih območij je seznam aglomeracij, ki jih napaja posamezen 

vodovodni sistem. Grafični prikaz aglomeracij z atributnimi podatki je dostopen na 

http://www.ijsvo.si/vodovod.  

 

Naselja in število prebivalcev na oskrbovalnem območju, kjer se zagotavljajo storitve javne sluţbe 

Uvod naj vsebuje opis občine ali več občin, za katere se zagotavlja izvajanje javne sluţbe oskrbe s 

pitno vodo. Poglavje mora vsebovati podatke o naseljih in številu prebivalcev na oskrbovalnem 

območju, kjer se zagotavljajo storitve javne sluţbe (Tabeli 2 in 3). Število prebivalcev je število 

prebivalcev s prijavljenih stalnim in začasnim bivališčem.  

 

 

 

 

mailto:ob�ina@kobilje.si
http://www.ijsvo.si/vodovod
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Tabela 3: Seznam naselij 

 
OBČINA MID 

OBČINE 

IME NASELJA MID NASELJA ŠT. 

PREBIVALCEV 

V NASELJU 

ŠTEVILO PREBIVALCEV, 

KI SE S PITNO VODO 

OSKRBUJEJO V OKVIRU 

JAVNE SLUŢBE 

Kobilje 11027750 Kobilje 11027750 639 639 

      

 

 

1.3 PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE 

 

Poglavje naj vsebuje splošen opis načina zagotavljanja izvajanja javne sluţbe oskrbe s pitno vodo. 

Navedeni naj bodo občinski predpisi, na podlagi katerih se izvaja javna sluţba oskrbe s pitno vodo v 

posamezni občini (številka in datum objave predpisa) ter način spremljanja dela izvajalca javne 

sluţbe. V poglavju naj bo opredeljeno, kateri predpisi manjkajo ter navedene v prihodnjem letu 

predvidene spremembe obstoječih predpisov. Tabelo 4 je potrebno izpolniti za vsako občino 

posebej. 

 

Tabela 4: Občinski predpisi   

 
OBČINA KOBILJE MID OBČINE 11027750 
PREDPIS O DOLOČITVI 

IZVAJALCA JAVNE SLUŢBE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO 26. 4. 2000 URADNI LIST RS 36/00 

PREDPIS O NAČINU IZVAJANJA 

JAVNE SLUŢBE 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

   

DRUGI PREDPISI, KI DOLOČAJO 

IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE 

OSKRBE S PITNO VODO 

DATUM OBJAVE OBJAVA 

   

   

*Opomba: Tabelo je potrebno izpolniti za vsako občino posebej. 

 

2. JAVNI SISTEMI ZA OSKRBO S PITNO VODO 

 

2.1 VZPOSTAVLJENE EVIDENCE UPRAVLJAVCA JAVNEGA VODOVODA 

 

V spodnji tabeli posredujte podatke o vzpostavljenih evidencah skladno z drugim odstavkom 33. 

členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, ki so morale biti vzpostavljene do 31. decembra 2006. Z 

znakom plus (+) označite evidence, ki so ţe vzpostavljene in z znakom minus (-) označite evidence, 

ki jih še niste vzpostavili in podatke vpišite v tabelo 5. 

 

Tabela 5: Vzpostavljene evidence o javnih vodovodih 

 
EVIDENCA O: VZPOSTAVLJENA NI 

VZPOSTAVLJENA 

OPOMBA – OPIS 

STANJA 

NASELJIH, KJER SE ZAGOTAVLJA 

STORITVE JAVNE SLUŢBE 
+   

STAVBAH, KI NISO OSKRBOVANE S 

PITNO VODO NA PODLAGI 

STORITEV JAVNE SLUŢBE  

+   

VODNIH VIRIH PITNE VODE, V 

UPRAVLJANJU 
+   

CELOTNI KOLIČINI IZ JAVNEGA 

VODOVODA ODVZETE PITNE VODE 

ZARADI OPRAVLJANJA STORITEV 

JAVNE SLUŢBE 

   

CELOTNI KOLIČINI IN NAMENU 

PORABE IZ JAVNEGA VODOVODA 

ODVZETE PITNE VODE ZA RABO 

PITNE VODE, ZA KATERO SE NE 

ZAGOTAVLJAJO STORITVE JAVNE 

SLUŢBE 
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OBJEKTIH IN OPREMI JAVNEGA 

VODOVODA  
   

HIDRANTIH IN JAVNIH 

HIDRANTNIH OMREŢIJ 
+   

 

V programu naj bo navedeno, vzpostavitev katerih evidenc je predvidena za prihodnje leto.  

 

2.2 VODOVODNI SISTEM 

 

Definicija vodovodnega sistema je sledeča:  

 

»Vodovodni sistem je sistem elementov vodovoda (cevi, črpališč, vodohranov, čistilnih naprav, 

individualnih priključkov, hidrantov, ipd) s katerim upravlja en upravljavec in pretežni del rednega 

obratovanja deluje kot samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodnih sistemov«. 

 

 

Dodatna pojasnila:  

 

en upravljavec: v primeru, da prihaja do transporta vode drugemu upravljavcu, sta to dva 

ločena sistema, ki sta običajno povezana drug z drugim preko števca, ki meri 

količino vode, med upravljavcema oziroma občinama (lastnicami 

infrastrukture) obeh sistemov pa običajno obstaja pogodba.  

 

hidravlično ločen: v primeru, da je moţno z manevriranjem elementov vodovodnega sistema 

(npr. zasuni) občasno povezovati sisteme (predvsem v primeru izrednih stanj) 

se kot samostojen vodovodni sistem obravnava tisti, ki preteţni del časa 

deluje neodvisno od ostalih delov sistema. Deli sistema, ki delujejo v 

različnih tlačnih conah (npr. črpališča, razbremenilni ventili), niso samostojni 

vodovodni sistemi, saj so stalno povezani v širši vodovodni sistem.  

 

Tabela 6: Seznam vodovodnih sistemov v upravljanju 

 
ID VS IME VS SEZNAM AGLOMERACIJ, 

KI JIH VS NAPAJA - 

IME 

ID AGLOMERACIJ 

1 KOBILJE NASELJE KOBILJE 9641 

    

 

Identifikacijska številka (ID) vodovodnega sistema vpišite številko iz evidence, ki je dostopna na 

www.ijsvo.si/vodovod. ID vodovodnega sistema je enak ID-ju, ki ste ga ţe uporabili za poročanje v 

zbirni kataster javne gospodarske infrastrukture na Geodetsko upravo RS. Seznam aglomeracij je 

dostopen na spletni strani www.ijsvo.si/vodovod. 

 

V kolikor za vodovodni sistem še niste pridobili ID, jih v številčite od 1 naprej. Zaporedno številko, 

ki jo boste vpisali v to tabelo, uporabljajte namesto ID vodovodnega sistema pri vseh nadaljnjih 

vnosih. Nove vodovodne sisteme vpišite v tabelo 6a. Navedite tudi, kdaj boste predvidoma imeli 

podatke za vpis vodovoda v centralni register Ministrstva za okolje in prostor. 

 

Tabela 6a: Seznam vodovodnih sistemov v upravljanju, za katere še ne obstaja ID v  

     centralnem registru Ministrstva za okolje in prostor 

 
ZAPOREDNA ŠT. 

VODOVODNEGA SISTEMA 

IME VODOVODNEGA 

SISTEMA 

SEZNAM AGLOMERACIJ, KI 

JIH VS NAPAJA - IME 

ID AGLOMERACIJ 

    

 

 

 

 

 

http://www.ijsvo.si/vodovod
http://www.ijsvo.si/vodovod
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2.3 OBJEKTI IN OPREMA JAVNEGA VODOVODA 

 

V tem delu je potrebno navesti in opisati objekte in opremo javnega vodovodnega sistema (tabela 

7). Tabelo je potrebno izpolniti za vsak vodovodni sistem posebej.  

 

 

Tabela 7: Objekti in oprema javnega vodovoda 

 
JAVNI VODOVOD   ……ID/zaporedna 

št.………. 

ŠTEVILO KOMENTAR 

DOLŢINA CEVI nad DN 80 [m] 4315  

VODOHRAN   NIMAMO  

ČRPALIŠČE  1 KLORIRNA NAPRAVA 

IZOSAN - G 

NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE  NIMAMO  

OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO 

ZAŠČITO VODONOSNIKA  

NIMAMO  

DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI  NIMAMO  

KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [m
3
] 2 L/S OZ. 25.000 

M3/LETO 

 

VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE 

INFRASTRUKTURE 

NE POMANJKANJE 

FINANČNIH SREDSTEV 

VPISAN BO V LETU 

2011 

*Opomba: Tabelo je potrebno izpolniti za vsak vodovodni sistem posebej. 

 

 

Poleg tabele naj bo tudi splošen opis sistema, ki naj vsebuje podatke o skupni dolţini cevovodov 

vodovoda. Opis naj vsebuje tudi okvirne podatke o materialih in starosti omreţja. Opišite tudi 

program obnovitvenih del, za katere predvidevate, da jih bo potrebno opraviti v prihodnjem letu.   

 

2.4 ČRPALIŠČA  

 

Opišite lastnosti črpališč, za vsako posamezno črpališče posebej navedite število instaliranih in 

delujočih črpalk ter njihovo skupno moč in opišite potrebne aktivnosti v prihodnjem letu. 

 

Tabela 8: Lastnosti črpališč 

 
ZAPOREDNA 

ŠT. 

ČRPALIŠČE - 

IME 
ID 

VODOVODNEGA 

SISTEMA 

ŠT. 

INSTALIRANIH 

ČRPALK 

SKUPNA MOČ 

INSTALIRANIH 

ČRPALK [kW] 

KOLIČINA 

PORABLJENE 

ELEKTRIČNE 

ENERGIJE 

[kWh/leto] 

1 KOBILJE 1 2 8,5 kw 43.000 

      

*Opomba: Podatke o količinah vpisujte za preteklo leto. 

 

 

2.5 KOLIČINE IZ VODOVODNEGA SISTEMA ODVZETE VODE 

 

Poglavje naj vsebuje podatke o celotni količini pitne vode, ki jo odvzemajo uporabniki storitev 

javne sluţbe na območju posameznih naselij ter celotni količini pitne vode in namenu rabe pitne 

vode, ki jo iz javnega vodovoda odvzemajo osebe, ki niso uporabniki storitev javne sluţbe. 

Navedite za koliko javnih površin se zagotavlja vodo iz javnega vodovoda za čiščenje oziroma 

namakanje in v kakšnih količinah.  

 

Napišite ali pričakujete teţave pri zagotavljanju zadostnih količin pitne vode v prihodnjem letu in 

katere ukrepe predvidevate za njihovo obvladovanje. Navedite, ali  pričakujete povečanje ali 

zmanjšanje količin porabljene vode in zakaj naj bi spremembe nastopile.  
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Podatki o količinah se vpisujejo za zadnje obračunsko leto. V tabelo 9 vpišite podatke za lansko leto 

skladno z 11., 12. in 13. točko drugega odstavka 28. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo v tabelo 

9. 

Tabela 9: Količine odvzete vode 

 
ID 

VODOVODNEGA 

SISTEMA 

KOLIČINA 

VODE, KI JO 

ODVZEMAJO 

UPORABNIKI 

STORITEV 

JAVNE 

SLUŢBE* 

[m
3
/leto] 

KOLIČINA VODE, 

KI JO 

ODVZEMAJO 

ODJEMALCI, KI 

NISO 

UPORABNIKI 

STORITEV JAVNE 

SLUŢBE*  

[m
3
/leto] 

ODLOČBA MOP 

ŠT. - VPIŠI 

ŠT. ODLOČBE 

JAVNE POVRŠINE 

ZA KATERE 

ČIŠČENJE 

OZIROMA 

NAMAKANJE SE 

VODA ZAGOTAVLJA 

IZ JAVNEGA 

VODOVODA [m
2
] 

KOLIČINA 

ODVZETE ZA 

ČIŠČENJE 

OZIROMA 

NAMAKANJE VODE 

[m
3
/leto] 

1 17.010 0 42601-

035/2010 

Nimamo 0 

      

*Opomba: Definicija storitev javne sluţbe je določena z 2. členom Pravilnika o oskrbi s pitno  

     vodo.    

     Podatke o količinah vpisujte za preteklo leto. 

 

 

3. JAVNO HIDRANTNO OMREŢJE IN NJEGOVO VZDRŢEVANJE 

 

V tem poglavju opišite sistem za zagotavljanje poţarne varnosti. Priloţite karto javnega hidrantnega 

omreţja pokritosti naselij z ustreznim standardom oskrbe z vodo za gašenje poţarov, glede na 

Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omreţje za gašenje poţarov (Uradni list SFRJ, št. 

30/91).  

 

Opišite način vzdrţevanja javnega hidrantnega omreţja ter program spremljanja delovanja 

hidrantov v skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omreţij (Uradni list RS, št. 22/95). 

Navedite tudi oceno potrebnih stroškov vzdrţevanja hidrantnega omreţja na letni ravni. 

Vzdrţevanje javnih hidrantnih omreţij opredeljuje 38. člen Pravilnika o oskrbi s pitno vodo. 

 

Tabela 10: Javno hidrantno omreţje 

 
ID 

VODOVODNEGA 

SISTEMA 

ŠTEVILO 

HIDRANTOV 

NA OMREŢJU 

ALI SISTEM 

ZAGOTAVLJA 

DOVOLJ 

POŢARNE VODE 

[DA/NE] 

PREDVIDENI STROŠKI 

VZDRŢEVANJA ZA LETO 

PRIHODNJE LETO 

[EUR/prebivalca*leto] 

ŠTEVILO 

PRESKUSOV 

DELOVANJA 

HIDRANTOV 

[št./na 

leto] 

KARTA 

HIDRANTNEGA 

OMREŢJA 

PRILOGA 

[DA/NE] 

1 40 ne 14,53 EUR/prebivalca 1 Ne 

      

 

4. VODNI VIRI PITNE VODE 

 

4.1 OPIS 

 

Poglavje naj vsebuje opis vodnih virov iz katerih se zagotavlja vodo za javni vodovod, vključno s 

kapaciteto in načinom varovanja. Za vsak vodni vir navedite tudi odločbo pristojnega organa o 

vodni pravici z datumom izdaje in trenutno maksimalno kapaciteto črpališča. Vpišite tudi ID 

vodovodnega sistema, pri čemer naj bodo ime in ID vodnih virov povzeti iz datotek: vodni_viri.xls 

in vodni_viri.shp, ki so dostopne na www.ijsvo.si/vodovod.  

 

Vodne vire, ki še nimajo dodeljene identifikacijske številke, številčite od 1 naprej. Zaporedno 

številko, ki jo boste vpisali v to tabelo, uporabljajte kot ID vodnega vira pri vseh nadaljnjih vnosih. 

 

 

 

 

http://www.ijsvo.si/vodovod
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Tabela 11: Seznam vodnih virov 

 
VIR PITNE 

VODE - 

IME 

ID 

VODNEGA 

VIRA  

X 

VODNEGA 

VIRA 

Y 

VODNEGA 

VIRA 

ID 

VODOVODNEGA 

SISTEMA 

KOLIČINA 

ODVZETE VODE V 

PRETEKLEM LETU  

[m
3
/leto] 

ŠTEVILKA 

ODLOČBE O VODNI 

PRAVICI 

ČRPALIŠČE 

KOBILJE 

 172 229 606 925 1 17.010 35527–14/2006 - 

*Opomba: Podatki za ime in ID vodnega vira naj bodo povzeti iz datotek: vodni_viri.xls in 

vodni_viri.shp, ki so dostopne na www.ijsvo.si/vodovod.   

 

4.2 OZNAČEVANJE 

 

V tem poglavju opišite označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov varovanja vira 

pitne vode. Navedite v prihodnjem letu predvidene projekte označevanja vodovarstvenih območij.  

 

V skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002) je za označevanje vodovarstvenih 

območij zadolţen izvajalec obvezne lokalne javne sluţbe oskrbe s pitno vodo. Zakon o vodah je 

prinesel spremembo, da je za določanje vodovarstvenih območij pristojna drţava, ki z uredbo določi 

vodovarstveno območje. Za območja za katera drţavna uredba še ni bila sprejeta, so do sprejetja 

drţavne uredbe v veljavi obstoječi občinski odloki.   

 

Tabela 12: Označevanje vodnih virov 

 
ID 

VODNEGA 

VIRA 

PREDPIS O 

ZAVAROVANJU 

(DATUM IN 

OBJAVA) 

VODOVARSTVENO 

OBMOČJE DA/NE 

OBSTOJEČE 

ŠTEVLO OZNAK 

VODOVARSTVENIH 

OBMOČIJ [št.] 

NOVE OZNAKE 

VODOVARSTVENIH 

OBMOČIJ [št.]*  

KOMENTAR 

 8.9.2000 UL RS 

79/00 
da 1 0  

      

*Opomba: Nove oznake so oznake v skladu s Pravilnikom o kriterijih za označevanje 

vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda (Uradni list RS, št. 88/2004, 71/09.) 

 

5. ZASEBNI VODOVODI NA OBMOČJU OBČINE 

 

5.1 VZPOSTAVLJENE EVIDENCE ZASEBNIH VODOVODOV 

 

V spodnji tabeli posredujte podatke o vzpostavljenih evidencah skladno s četrtim odstavkom 33. 

člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, ki so morale biti vzpostavljene do 31. decembra 2006.  Z 

znakom plus (+) označite evidence, ki so ţe vzpostavljene in z znakom minus (-) označite evidence, 

ki še niso vzpostavljene. Podatke vpišite v tabelo 13.  

 

Tabela 13: Vzpostavljene evidence zasebnih vodovodov 

 
IME ZASEBNEGA VODOVODA  UPRAVLJAVEC  
ID ZASEBNEGA VODOVODA  REGISTRIRAN 

[DA/NE] 
 

EVIDENCA  VZPOSTAVLJENA NI VZPOSTAVLJENA OPOMBA – OPIS 

STANJA 

NASELJU, KJER 

ZAGOTAVLJATE STORITVE 
  Na območju občine 

ni zasebnih 

vodovodnih sistemov 
STAVBAH, KI SO 

PRIKLJUČENE NA ZASEBNI 

VODOVOD 

   

VODNIH VIRIH PITNE 

VODE, KI OSKRBUJEJO 

POSAMEZNI ZASEBNI 

VODOVOD 

   

KOLIČINI IN NAMENU 

PORABE IZ ZASEBNEGA 

VODOVODA ODVZETE PITNE 

VODE 

   

http://www.ijsvo.si/vodovod
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OBJEKTIH IN OPREMI 

ZASEBNEGA VODOVODA 
   

HIDRANTIH IN ZASEBNIH 

HIDRANTNIH OMREŢJIH  
   

*Opomba: Tabelo je potrebno izpolniti za vsak vodovodni sistem posebej. 

 

Upravljavec zasebnega vodovoda mora, v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo, izvajalcu 

javne sluţbe posredovati podatke na zahtevo izvajalca javne sluţbe v 30 dneh od prejema pisne 

zahteve. V programu opišite aktivnosti v zvezi z vzpostavljanjem evidence zasebnih vodovodnih 

sistemov, ki jih načrtujete v prihodnjem letu.  

 

5.2 PODATKI O ZASEBNIH VODOVODNIH SISTEMIH 

 

Poglavje je namenjeno opisu vodovodov, ki še niso v upravljanju izvajalca javne sluţbe, pa bodo v 

skladu s pravilnikom morali biti do konca leta 2015, in zasebnih vodovodov, ki oskrbujejo manj kot 

50 PE. Upravljavci zasebnih vodovodnih sistemov so morali do 31. decembra 2006 zagotoviti 

evidence v skladu s četrtim odstavkom 33. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo.  

 

V opisu navedite vse zasebne vodovode na območju občin, kjer izvajate javno sluţbo in za katere 

morate voditi evidence skladno s 26. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo. Opišite način 

strokovne pomoči upravljavcem in nato podatke o posameznem zasebnem vodovodu vpišite v 

tabele 14, 14a in 14b. Tabelo 14b izpolnite za vsak vodovodni sistem posebej.  

 

Opišite načrt, kako bo potekal prevzem zasebnih vodovodov, za katere je v skladu s Pravilnikom o 

oskrbi s pitno vodo najkasneje do 31. decembra 2015 potreben prenos v upravljanje izvajalca javne 

sluţbe ter planirane dejavnosti v prihodnjem letu. 

 

Tabela 14: Seznam zasebnih vodovodnih sistemov 

 
ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA  

IME 

ZASEBNEGA 

VODOVODA 

NASELJA , 

KI JIH 

OSKRBUJE 

 

UPRAVLJAVEC 

ZASEBNEGA 

VODOVODA 

ŠTEVILO 

PREBIVALCEV 

SEZNAM  

AGLOMERACI

J, KI JIH 

SISTEM 

OSKRBUJE 

SEZNAM  ID 

AGLOMERACI

J, KI JIH 

SISTEM 

OSKRBUJE 

       

       

 

Tabela 14a: Podatki o zasebnih vodovodnih sistemih 

 
ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA  

VODNI VIR-

IME 

X 

VIRA 

Y VIRA KOLIČINA 

ODVZETE 

PITNE 

VODE 

SPREMLJA

NJE 

KAKOVOST

I VODE 

DA/NE 

POGODBA 

Z 

ZAGOTAVL

JANJE 

STROKOVN

E POMOČI 

[DA/NE] 

PREVZEM 

V 

UPRAVLJA

NJE 

[DA/NE] 

         

         

*Seznam aglomeracij je objavljen na spletni strani www.ijsvo.si/vodovod.  

 

Tabela 14b: Podatki o zasebnem vodovodnem sistemu 

 
ZASEBNI VODOVOD……ZAPOREDNA ŠT.………. ŠTEVILO KOMENTAR 

DOLŢINA CEVI nad DN 80 [m]   

VODOHRAN     

ČRPALIŠČE    

NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE    

OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO 

ZAŠČITO VODONOSNIKA  

  

DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI    

KOLIČINA VODE, KI JO ZAGOTAVLJA [m
3
]   

VODOVOD VPISAN V KATASTER JAVNE 

INFRASTRUKTURE 

DA – DATUM VPISA NE - VZROK 

*Opomba: Tabelo je potrebno izpolniti za vsak vodovodni sistem posebej. 

 

http://www.ijsvo.si/vodovod
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V program oskrbe je potrebno zapisati načrte, vezane na prevzemanje zasebnih vodovodnih 

sistemov v reţim javnega vodovodnega sistema.  

 

6. ZDRAVSTVENA USTREZNOST PITNE VODE V JAVNEM VODOVODNEM SISTEMU 

 

Opišite sistem zagotavljanja zdravstvene ustreznosti pitne vode in nadzora zdravstvene ustreznosti 

pitne vode v javnem vodovodnem sistemu. Upravljavec mora imeti za vsak vodovodni sistem 

skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06) pripravljen 

HACCP načrt po katerem mora izvajati nadzor kakovosti pitne vode v vodovodnem sistemu.  

 

V tem poglavju opišite kritične točke v sistemu, na katerih boste v prihodnjem letu jemali vzorce in 

dejavnike tveganja, ki lahko vplivajo na kakovost vode.  

 

Tabela 15: Notranji nadzor kakovosti pitne vode 

 
ID 

VODOVODNEGA 

SISTEMA 

IZVAJALEC NOTRANJEGA 

NADZORA 

PREDVIDENO 

ŠTEVILO 

ODVZETIH 

VZORCEV ZA 

PRIHODNJE LETO  

HACCP NAČRT  

[DA/NE] 

PRILOGA 

[DA/NE] 

1 REŢIJSKI OBRAT OBČINE 18 DA DA 

     

 

7. OBVEŠČANJE UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŢBE O POGOJIH  

    OSKRBE S PITNO VODO 

 

Poglavje naj vsebuje podatke o trenutnem stanju rednega obveščanja in drugih načinih seznanjanja 

uporabnikov storitev javne sluţbe o pogojih oskrbe s pitno vodo. Navedite na kakšen način ste 

lansko leto obveščali uporabnike o pogojih oskrbe s pitno vodo in kaj nameravate narediti v 

prihodnjem letu. Opisati je potrebno predvsem način obveščanja uporabnikov v primeru izpada 

delovanja sistema (zaradi vzdrţevalnih del, okvar), ob morebitnem pomanjkanju vode v sušnih 

obdobjih, v primeru neustreznega vzorca vode in v drugih primerih omejene rabe vode.  

 

V poglavju je potrebno navesti tudi katere nove aktivnosti na področju obveščanja uporabnikov so 

predvidene v naslednjem letu.  

 
Občina Kobilje bo v letu 2011, kot upravljavec vaškega vodovoda Kobilje v skladu s Pravilnikom o pitni 

vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06) uporabnike pitne vode, obveščala glede neskladnosti pitne 

vode preko lokalne kabelske televizije, oglasnih desk in osebno z dopisom.  

Obveščalo se bo v primeru: 

 Če je vzrok za neskladnost pitne vode notranje hišno omreţje,se obvesti uporabnike z dopisom 

čimprej, a najkasneje v roku 7 dni osebno v poštni nabiralnik in preko oglasnih desk. Uporabnikom 

se posredujejo tudi navodila o vzdrţevanju hišnega vodovodnega omreţja. 

 V primeru omejitve uporabe pitne vode in izvajanju ukrepov za odpravo neskladnosti (v vzorcu pitne 

vode so prisotne bakterije vrst E. coli in/ali enterokoki), se čimprej obvesti uporabnike preko lokalne 

televizije, oglasnih desk in osebno z dopisom, da je potrebno vodo pred uporabo prekuhati. 

Uporabnikom se posredujejo tudi navodila o prekuhavanju pitne vode. 

 O prenehanju omejitve uporabe pitne vode (prekuhavanja vode) se obvesti uporabnike preko lokalne 

televizije, oglasnih desk in osebno z dopisom. 

 

Vsako gospodinjstvo bo do 31. marca 2011 seznanjeno z letnim poročilom o vodopreskrbi v Občini Kobilje v 

letu 2010. 
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O obveščanju se bo vodila evidenca pri upravljavcu vodovoda. 

 

8. NAČRT ZMANJŠEVANJA VODNIH IZGUB 

 

Navedite ukrepe, ki jih predvidevate za zmanjšanje vodnih izgub za posamezen vodovod v 

prihodnjem letu, v skladu z 20. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo in podatke o vodni bilanci 

vpišite v tabelo 16. Tabelo je potrebno izpolniti za vsak vodovodni sistem posebej. Navedite tudi 

datum izdelave vodne bilance in nosilce priprave vodne bilance za posamezen vodovod.  

 

Tabela 16: Vodna bilanca vodovodnega sistema 

 
Sklopi vodne bilance za vodovod vpišite ID vodovoda in količine vode 

V
t
o
k
 
v
 
v
o
d
o
v
o
d
n
i
 
s
i
s
t
e
m
 
[
m
3
/
l
e
t
o
]
 

Avtorizirana poraba 

[m
3
/leto] 24068 

Obračunana 

avtorizirana 

poraba 

[m
3
/leto] 

 

Obračunana 

merjena poraba 

(vključujoč 

izvoz vode) 

[m
3
/leto] 

Prodane vode 

[m3/leto] 

17.010 Obračunana 

nemerjena 

poraba 

[m
3
/leto] 

Nebračunana 

avtorizirana 

poraba 

[m
3
/leto] 

 

Neobračunana 

merjena poraba 

(vključujoč 

izvoz vode) 

[m
3
/leto] 7058 

Neprodane 

vode 

[m3/leto] 

 

Neobračunana 

nemerjena 

poraba 

[m
3
/leto] 

Vodne izgube [m
3
/leto] 

7058 

Navidezne 

izgube 

[m
3
/leto] 

Neavtorizirana 

poraba 

[m3/leto] 

Nenatančnost 

meritev 

[m
3
/leto] 

Dejanske 

izgube 

[m
3
/leto] 

7058 

Dejanske 

izgube na 

vodih surove 

vode in na 

sistemih za 

obdelavo vode 

(če obstajajo) 

[m
3
/leto]  

ne obstajajo 

Puščanje na 

transportnih 

in razdelilnih 

vodih 

[m
3
/leto] 

Puščanje in 

prelivi na 

transportnih 

in/ali 

razdelilnih 

vodohranih 

[m
3
/leto] 

Puščanje na 

priključkih do 

merilnega 

mesta 

[m
3
/leto] 
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9. NAČRT ZAGOTAVLJANJA REZERVNIH VODNIH VIROV 

 

Navedite ali ima javni vodovodni sitem rezervni vodni vir in načrt zagotavljanja rezervnih vodnih 

virov, v skladu z 19. členom Pravilnika o pitni vodi. Priloţite elaborat razvoja rezervnih vodnih 

virov za vsak vodovodni sistem posebej v digitalni obliki in v tabelo 17 vpišite zbirne podatke za 

vse vodovode v upravljanju.  

 

Tabela 17: Načrt zagotavljanja rezervnih vodnih virov 

 
ID VODOVODNEGA SISTEMA ELABORAT RAZVOJA REZERVNIH 

VODNIH VIROV [DA/NE] 

PRILOGA [DA/NE] 

1 ne ne 

   

 

V poglavju je potrebno navesti predvidene ukrepe za razvoj vodovodnih sistemov v smeri 

zagotavljanja ustreznih rezervnih vodnih virov. 

 

 

10. RAZVOJNI NAČRT JAVNEGA VODOVODA 

 

V okviru storitev javne sluţbe mora upravljavec javnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem 

območju zagotoviti izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja javnega vodovodnega 

sistema. Razvojni načrt javnega vodovoda je potrebno pripraviti na podlagi določbe 22. člena 

Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (1. točka, 11. alinea).  

 

Tabela 18: Razvojni načrt javnega vodovoda 

 
ID VODOVODNEGA SISTEMA ELABORAT RAZVOJNI NAČRT 

JAVNEGA VODOVODA [DA/NE] 

PRILOGA [DA/NE] 

1 Načrt Pomurskega 

vodovoda – krak A 

NE 

   

 

 

11. PROGRAM ZA OBVLADOVANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA IZVAJALCA JAVNE 

SLUŢBE  

 

V šestem odstavku 28. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo je določeno, da mora biti program 

oskrbe s pitno vodo sestavni del programa za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca javne 

sluţbe. Vsebina programa za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca javne sluţbe je 

opredeljena tudi v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/okolje/varstvo_okolja/operat

ivni_programi/op_pitna_voda.pdf (str. 47 in 48). 

V tabelo 19 vpišite, ali imate izdelan program za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca javne 

sluţbe. Priloţite digitalno obliko poslovnika za obvladovanje kakovosti skupaj z zadnjim veljavnim 

potrdilom o zagotavljanju kakovosti.  
 

Tabela 19: Program za obvladovanje kakovosti poslovanja  
 

ID DDV IZVAJALCA IZDELAN PROGRAM ZA 

OBVLADOVANJE KAKOVOSTI 

POSLOVANJA [DA/NE] 

PRILOGA - PROGRAM ZA 

OBVLADOVANJE KAKOVOSTI 

POSLOVANJA [DA/NE] 

PRILOGA - 

CERTIFIKAT O 

ZAGOTAVLJANJU 

KAKOVOSTI [DA/NE] 

477747720 NE NE NE 

 

 

 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/okolje/varstvo_okolja/operativni_programi/op_pitna_voda.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/okolje/varstvo_okolja/operativni_programi/op_pitna_voda.pdf
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Kontrolni seznam 
 
TABELA DA/NE KOMENTAR 

Tabela 1 DA  

Tabela 2 DA  

Tabela 3 DA  

Tabela 4 DA  

Tabela 5 DA  

Tabela 6 DA  

Tabela 6a NE V občini in vodovodnih sistemov v 

upravljanju, za katere še ne obstaja 

ID v centralnem registru MOP 

Tabela 7 DA  

Tabela 8 DA  

Tabela 9 DA  

Tabela 10 DA  

Tabela 11 DA  

Tabela 12 DA  

Tabela 13 DA Na območju občine ni zasebnih 

vodovodnih sistemov 

Tabela 14 NE Na območju občine ni zasebnih 

vodovodnih sistemov 

Tabela 14a NE Na območju občine ni zasebnih 

vodovodnih sistemov 

Tabela 14b NE Na območju občine ni zasebnih 

vodovodnih sistemov 

Tabela 15 DA  

Tabela 16 DA  

Tabela 17 DA  

Tabela 18 DA  

Tabela 19 DA  

Karta javnega hidrantnega omreţja   

HACCP načrt   

Načrt zagotavljanja rezervnih vodnih 

virov 

  

Občinski program razvoja javnega 

vodovodnega sistema 

  

Program za obvladovanje kakovosti 

poslovanja 

  

Certifikat o zagotavljanju kakovosti   

Potrdila o usklajenosti programa s strani 

občine ali več občin 

  

 

        Ţig in podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

 

V / na  Kobilje  , dne  27.12.2010 


