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OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

NADZORNI ODBOR 
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 

Tel.: 63 00 550; Fax: 63 00 560; e-mail: obcina@lovrenc.si 

Številka: 03211-0003/2018-014 

 

Datum:  22. 10. 2018 

 

Na podlagi 39. in 40. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, 59/2017) in v skladu s 37. in 

38. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO št. 23/2018) je 

Nadzorni odbor Občine Lovrenc na Pohorju na 9. redni seji dne 22.10.2018 sprejel 

 
 

 

KONČNO POROČILO 
O OPRAVLJENEM NADZORU NAD IZVAJANJEM OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI  

LOVRENC NA POHORJU  V LETIH 2016 IN 2017 
 

 

1. Nadzorni odbor v sestavi:  
 
Gregor Krajnc, predsednik odbora   
Robert Gričnik, član  
Mihela Škrabl, članica 

 

2. Poročevalec: Robert Gričnik 
 

3. Izvedenec: ni imenovan 
 

4. Ime nadzorovanega organa: 
   

- Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, e-mail: obcina@lovrenc.si 
 
 
 

UVOD 
 

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja ter ocenjuje 

učinkovitost in gospodarnosti porabe občinskih javnih sredstev. 

 

Lokalni vodovod Lovrenc na Pohorju je v upravljanju občine Lovrenc na Pohorju in oskrbuje cca. 2200 

prebivalcev. Občina Lovrenc na Pohorju ceno storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe 

Oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v 

občini subvencionira za gospodinjstva in druge uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo, ki ne opravljajo 

pridobitne dejavnosti. Sredstva subvencije se mesečno nakazujejo iz proračuna občine Lovrenc na 

Pohorju režijskemu obratu občine kot izvajalcu obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s 

pitno vodo na območju Občine Lovrenc na Pohorju na podlagi mesečnega zahtevka režijskega obrata 

občine. 
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V okviru nadzora nad izvajanjem oskrbe s pitno vodo v občini Lovrenc na Pohorju so člani Nadzornega 

odbora ugotavljali ali občina Lovrenc na Pohorju kot upravljalec lokalnega vodovoda zagotavlja 

skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. 

 

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS št. 19/04, 35/04. 26/06, 92/06, 25/09 74/15) določa zahteve, ki jih 

mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi 

kakršnegakoli onesnaženja pitne vode. 

 

Pitna voda je zdravstveno ustrezna, kadar: 1. ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in njihovih 

razvojnih oblik v številu, ki lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi; 2. ne vsebuje snovi v 

koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi; 3. je 

skladna s predpisanimi mikrobiološkimi in kemijskimi parametri. 

 

Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo je upravljalec sistema za oskrbo s pitno vodo. Upravljalec 

mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Skladnost mora biti zagotovljena 1. 

na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna, 2. objektih za proizvodnjo in promet živil: na 

mestih, kjer se voda uporablja v proizvodnji in prometu živil; 3. v objektih za pakiranje pitne vode: na 

mestu, kjer se voda pakira; 4. v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na mestu iztoka iz cisterne. 

 

Poleg Pravilnika o pitni vodi so glede oskrbe s pitno vodo pomembni še naslednji normativni akti: 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in ostali), ki med drugim določa oskrbo s pitno 

vodo kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja. Vlada podrobneje predpiše 

vrste dejavnosti in nalog, ki se izvajajo v okviru javne službe oskrbe s pitno vodo, metodologijo za 

oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe 

in normative za opravljanje javne službe oskrbe s pitno vodo. Občina zagotovi izvajanje javne službe 

oskrbe s pitno vodo skladno s predpisi vlade, ki urejajo gospodarske javne službe; 

 

- Zakon o gospodarskih javnih službah, (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 

– ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), ki določa, da lokalna skupnost gospodarsko javno službo zagotavlja 

v naslednjih oblikah: 1. režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe 

neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo, 2. v javnem 

gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi 

njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj, 3. v javnem podjetju, 

kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje 

narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki 

jo je mogoče opravljati kot profitno, 4. z dajanjem koncesij; 

 

- Zakon o vodah (ZV-1; Uradni list RS, št. 67/2 in ostali), ki v povezavi z oskrbo s pitno predpisuje 

pravila glede vodovarstvenih območij in pridobivanja vodnih pravic; 

 

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), ki določa vrste nalog, ki se izvajajo v 

okviru storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in nekatere 

pogodbe za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot javna služba ter za lastno oskrbo s pitno vodo; 

 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), ki določa metodologijo za oblikovanje cen 

storitev oskrbe s pitno vodo; 

 

- Direktive EU. 

 

 

V okviru ugotavljanja skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode v okviru nadzora je Nadzorni 

odbor zaprosil občino Lovrenc na Pohorju za posredovanje ustrezne dokumentacije, vezane na 
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obravnavano tematiko. Na podlagi zaprosila za predložitev dokumentacije je Nadzorni odbor pregledal 

dokumentacijo in se seznanil s pojasnili, ki so mu bila  posredovana in sicer: 

 

- Sklepi občinskega sveta občine Lovrenc na Pohorju, za obvezno javno službo oskrba s pitno 

vodo v občini Lovrenc na Pohorju, za obdobje od 2014 – 2017, 

- Analizami pitne vode za obdobje 2015 – 2017, 

- Poročilom uporabnikom pitne vode, vodovod Lovrenc na Pohorju za leto 2015, 

- Poročilom uporabnikom pitne vode, vodovod Lovrenc na Pohorju za leto 2016, 

- Poročilom uporabnikom pitne vode, vodovod Lovrenc na Pohorju za leto 2017. 

 

Odzivnega poročila na osnutek poročila nadzorni odbor ni prejel. Tako je vsebina končnega poročila 

enaka osnutku. 

 

UGOTOVITVENI DEL 
 

Nadzorni odbor je tekom nadzora pregledal razpoložljivo dokumentacijo, vezano na oskrbo s pitno vodo, 

ki jo je prejel, ter se seznanil z vso objavljeno dokumentacijo, ki obravnava navedeno področje in je 

dostopna na internetnih straneh občine Lovrenc na Pohorju. 

 

Iz Poročila uporabnikom pitne vode, vodovod Lovrenc na Pohorju za leto 2015 izhaja, da je 

skladnost vode na vodovodnem sistemu Lovrenc na Pohorju, ki ga upravlja občina Lovrenc na Pohorju 

spremljala odgovorna oseba za notranji nadzor Metka Matjašič s.p.. Skladnost pitne vode se je 

zagotavljala po določilih načel sistema haccp oz. v skladu z izdelanim dokumentom haccp od zajema 

vode do uporabnikov storitev. V okviru izvajanja notranjega nadzora je bilo pri uporabnikih storitev 

v letu 2015 odvzetih 11 vzorcev. V osnovni šoli Lovrenc na Pohorju, kjer je bilo odvzetih 5 vzorcev na 

mikrobiološke analize in 1 vzorec na osnovno kemijsko analizo, sta bila 2 odvzeta vzorca na 

mikrobiološke analize neustrezna. Vzrok neustreznosti 2 vzorcev pitne vode je bila prisotnost 

Koliformnih bakterij. Po ugotovljenih neskladjih mikrobioloških analiz pitne vode v Osnovni šoli Lovrenc 

na Pohorju je bil opravljen ogled internega omrežja, kjer se je ugotovilo, da hladna pitna voda na pipah 

v določenem področju šole presega temp. 30 stopinj C. Prav tako je bil v trgovini Mercator v Lovrencu 

na Pohorju odvzet 1 vzorec, ki je bil prav tako neskladen, saj je bila zaznana prisotnost Koliformnih 

bakterij. V okviru notranjega nadzora je bilo v mesecu oktobru 2015 s strani odgovorne osebe za 

notranji nadzor nad pitno vodo izvedeno vzorčenje pitne vode na zajetjih in vodohranih, kjer je 

bil na vodohranu Bitner vzorec pitne vode neskladen, vseboval je Koliformne bakterije. V okviru 

državnega monitoringa je bilo v letu 2015 odvzetih 5 vzorcev na mikrobiološko analizo in 1 vzorec 

na kemijsko analizo. Od petih vzorcev na mikrobiološko analizo, ki so bili vsi odvzeti v osnovni šoli 

Lovrenc na Pohorju, 2 odvzeta vzorca nista bila skladna s Pravilnikom o pitni vodi, vzorca sta vsebovala 

prisotnost Koliformnih bakterij. 

 

Iz Poročila uporabnikom pitne vode, vodovod Lovrenc na Pohorju za leto 2016 izhaja, da je 

skladnost vode na vodovodnem sistemu Lovrenc na Pohorju, ki ga upravlja občina Lovrenc na Pohorju 

spremljala odgovorna oseba za notranji nadzor Metka Matjašič s.p.. Skladnost pitne vode se je 

zagotavljala po določilih načel sistema haccp oz. v skladu z izdelanim dokumentom haccp od zajema 

vode do uporabnikov storitev. V okviru izvajanja notranjega nadzora je bilo pri uporabnikih storitev 

v letu 2016 odvzetih 14 vzorcev. V osnovni šoli Lovrenc na Pohorju, kjer je bilo odvzetih 5 vzorcev na 

mikrobiološke analize in 1 vzorec na osnovno kemijsko analizo je bil 1 vzorec na mikrobiološke analize 

neustrezen. Vzrok neustreznosti vzorca pitne vode je bila prisotnost Koliformnih bakterij in bakterije E. 

coli. Zaradi navedenega je bil izdan ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode. Opravljena je bila 

dezinfekcija internega vodovodnega omrežja, saj je bil podan sum, da je razlog neustreznosti odvzetega 

vzorca pitne vode interno vodovodno omrežje. Po opravljeni dezinfekciji internega vodovodnega 

omrežja so bili odvzeti vzorci pitne vode v Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju ustrezni. V okviru 

notranjega nadzora je bilo s strani odgovorne osebe za notranji nadzor nad pitno vodo izvedeno 

tudi vzorčenje pitne vode pri posamičnih gospodinjstvih, kjer je bil v enem primeru ugotovljen 

neustrezni vzorec pitne vode v internem omrežju. V okviru državnega monitoringa je bilo v letu 2016 
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odvzetih 5 vzorcev na mikrobiološko analizo ter osnovno kemijsko analizo in 1 vzorec na 

razširjeno kemijsko analizo. Od 5 odvzetih vzorcev pitne vode na mikrobiološko analizo sta bila 2 

odvzeta vzorca neskladna s Pravilnikom o pitni vodi. V enem primeru je bila vzrok prisotnost Koliformnih 

bakterij, v drugem primeru pa prisotnost Koliformnih in bakterij in Enterokokov. Lokacija analize v okviru 

državnega monitoringa v poročilu ni navedena. 

 

Iz Poročila uporabnikom pitne vode, vodovod Lovrenc na Pohorju za leto 2017 izhaja, da je 

skladnost vode na vodovodnem sistemu Lovrenc na Pohorju, ki ga upravlja občina Lovrenc na Pohorju 

spremljala odgovorna oseba za notranji nadzor Metka Matjašič s.p.. Skladnost pitne vode se je 

zagotavljala po določilih načel sistema haccp oz. v skladu z izdelanim dokumentom haccp od zajema 

vode do uporabnikov storitev. V okviru izvajanja notranjega nadzora je bilo pri uporabnikih storitev 

v letu 2017 odvzetih 13 vzorcev.  V Tovarni kos in srpov, kjer so bili odvzeti 3 vzorci pitne vode na 

mikrobiološko analizo, 1 vzorec ni bil skladen z navedenim pravilnikom, saj je bila ugotovljena prisotnost 

Koliformnih bakterij in Enterokokov. Preostali vzeti vzorci so bili skladni s pravilnikom. V okviru 

uradnega inšpekcijskega nadzora so bili s strani zdravstvenega inšpektorja odvzeti 4 vzorci na 

mikrobiološko analizo in vsi so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi. V okviru državnega 

monitoringa je bilo v letu 2017 odvzetih 5 vzorcev pitne vode na mikrobiološko analizo ter osnovno 

kemijsko analizo in 1 vzorec pitne vode na razširjeno kemijsko analizo na odvzemnem mestu osnovna 

šola Lovrenc na Pohorju. Vsi vzorci so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi. 

 

 

SKLEPNA UGOTOVITEV 

 

V okviru nadzora nad izvajanjem oskrbe s pitno vodo v občini Lovrenc na Pohorju so člani Nadzornega 

odbora ugotovili, da občina Lovrenc na Pohorju kot upravljalec lokalnega vodovoda zagotavlja 

skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Občina Lovrenc na Pohorju namreč izvaja redne 

preglede pitne vode ter povzema druge ustrezne ukrepe, v skladu z zakonodajo s tega področja. 

 

 

PRIPOROČILA IN PREDLOGI 
 

Mnenje Nadzornega odbora je, da občina Lovrenc na Pohorju zagotavlja skladnost in zdravstveno 

ustreznost pitne vode, o čemer svoje uporabnike tudi redno obvešča. Člani nadzornega odbora so se v 

nadzoru osredotočili zlasti na zdravstveno ustreznost pitne vode in se niso opredeljevali do stanja 

vodovodnega omrežja. Pomembno je, da občina pravočasno odreagira na neskladja, do katerih je v 

večji meri prihajalo v preteklih letih. V letu 2017 se je stanje izboljšalo, zlasti v Osnovni šoli Lovrenc na 

Pohorju, kjer je bila predhodno izvedena dezinfekcija internega omrežja. Glede na dejstvo, da je na 

nekaterih lokacijah vodovodno omrežje skoraj dotrajano ali pa prihaja do drugih napak (npr. previsoka 

temperatura hladne vode na nekaterih pipah v osnovni šoli) je potrebno v bodoče več pozornosti 

nameniti rednemu spremljanju, predvsem pa tudi dolgoročnemu odpravljanju teh težav. 

 

 

SKLEPNO PRIPOROČILO 

 

Ni priporočil. 

 

 

 

ČLANI NO:  Mihela Škrabl PREDSEDNIK NO:  Gregor Krajnc 

 

  

 Robert Gričnik 
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IZVEDENEC: ni imenovan. 
 
 
 
 
 

 

VROČITI: 
1. nadzorovanemu organu  
2. županu Občine Lovrenc na Pohorju 
3. Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju  


