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1. OSNOVNI PODATKI
1.1 Podatki o izvajalcu javne službe

Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo
NAZIV:
NASLOV:
ID DDV:
ODGOVORNA OSEBA:
KONTAKTNA OSEBA:
TELEFONSKA ŠT:
E-POŠTA:
ORGANIZACIJSKA
OBLIKA
IZVAJALCA
JAVNE SLUŽBE: *

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA
D.O.O
CELJSKA CESTA 12, 3250 ROGAŠKA SLATINA
43 43 88 06
MAG. BOJAN PIRŠ
MAG. BOJAN PIRŠ
03 81 21 420
TAJNISTVO@OKP.SI
D.O.O.

*Opomba: Organizacijska oblika v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/1993)

SEKTOR VODOOSKRBE
Sektor vodooskrbe opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju sedmih občin in delu
naselij v občini Slovenska Bistrica. V okviru sektorja so zaposleni vodja enote, dva
delovodja in 18 vodovodnih monterjev. Osnovni namen dejavnosti je nemotena distribucija
pitne vode, redno vzdrževanje omrežja in pripadajočih objektov in nadzor nad kvaliteto pitne
vode.
1.2 Območje občin izvajanja javne službe
Tabela 2: Seznam občin z osnovnimi podatki
IME OBČINE

ID OBČINE

ŠTEVILO
PREBIVALCEV

ŠTEVILO PREBIVALCEV, KI SE S PITNO VODO
OSKRBUJEJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE UPRAVLJALCA
OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O V OBČINI SLOVENSKA
BISTRICA

Slovenska
Bistrica

113

25413

620

Vir: Statistični urad Republike Slovenije za leto 2016 in
interna statistika OKP Rogaška Slatina
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Slika 1: prikaz o celotnega območja upravljanja javnega vodovodnega omrežja
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1.3 Predpisi in drugi pravni akti za izvajanje načina izvajanja javne službe
Splošna izhodišča za način izvajanja javne službe na območju upravljanja so opredeljena v
sledečih predpisih:
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 127/2006, 38/2010,
57/2011)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2) ((Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 14/10,
84/2010, 40/2012 )
- Zakon o vodah ( ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/2002, 64/2004, 110/2002, 2/2004,
41/2004, 57/2008, 57/2012, 100/13, 40/14, 56/15)
- Zakon o meroslovju (ZMER-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 26/2005-uradno prečiščeno
besedilo)
- Uredba o oskrbi s pitno vodo ( Uradni list RS, št. 88/2012)
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list št.. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 51/17 )
Tabela 3: Občinski predpisi
OBČINA
MID OBČINE
Slovenska Bistrica
PREDPIS O DOLOČITVI IZVAJALCA DATUM OBJAVE
JAVNE SLUŽBE
Odlok o gospodarskih javnih službah v
29.06.1996 in 04.07.2007
občini Slovenska Bistrica
PREDPIS O NAČINU IZVAJANJA DATUM OBJAVE
JAVNE SLUŽBE
Odlok o oskrbi z vodo na območju občine 30.112015 in 25.11.2016
Slovenska Bistrica
DRUGI PREDPISI, KI DOLOČAJO DATUM OBJAVE
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S
PITNO VODO
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi 18.4.2003
vodovodnih objektov in naprav na območju
Občine Slovenska Bistrica
Pravilnik o oskrbi z vodo v izrednih 14.11.2003
razmerah na območju Občine Slovenska
Bistrica

11027393
OBJAVA
(UR.L.RS,ŠT. 34/1996 in 59/2007)
OBJAVA
(UR.L.RS,ŠT. 91/2015 in 74/2016)
OBJAVA
(UR.L.RS,ŠT. 37/2003)
(UR.L.RS,ŠT. 112/2003)

1.4 Območja javnih vodovodov, kjer se izvaja javna služba
Celotno območje oskrbe je razdeljeno na 7 vodovodnih sistemov in sicer :
 OKP1 ID 1687 Osrednji ( obsega 73 % celotnega območja upravljanja )
 OKP2 ID 1688 Studenice – Poljčane
( obsega občino Poljčane in del občine Slovenska Bistrica )
 OKP3 ID 1067 Nunska Gora – Pečica
( obsega naselja Pečica, Sladka Gora, Beli Potok in Zg. Gabernik )
 OKP4 ID 1690 Čehovec – Bistrica ob Sotli ( obsega občino Bistrica ob Sotli )
 OKP5 ID 1068 Preska ( obsega manjši del zaselka Osredek pri Podsredi )
 OKP6 ID 1069 Osredek ( obsega drugi del zaselka Osredek pri Podsredi )
 OKP7 ID 1689 Podsreda – Poklek
( obsega naselja Podsreda, Gorjane, Poklek pri Podsredi in Vojsko)
Tabela 4: Seznam vodovodnih sistemov v upravljanju na območju Občine Slovenska Bistrica
ID VS
1688

IME VS
OKP 2 Studenice-Poljčane

SEZNAM AGLOMERACIJ, KI
JIH VS NAPAJA - IME
Območja občine Poljčane in del
občine Slovenska Bistrica
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ID AGLOMERACIJ, KI JIH SISTEM OSKRBUJE
13373, 13675, 13672, 13361, 13671, 13677, 13403
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2 PODATKI O INFRASTRUKTURI IN OSNOVNIH SREDSTVIH

2.1 Evidence o javnih vodovodih in hidrantnih
Tabela 5: Objekti in oprema javnega vodovoda
JAVNI VODOVODOKP 2 Studenice - Poljčane ID 1688
DOLŽINA CEVI NAD DN 80 [M]
VODOHRAN

ŠTEVILO
32029
8

ČRPALIŠČE

6

NAPRAVE ZA OBDELAVO PITNE VODE
OBJEKT ZA BOGATENJE ALI AKTIVNO ZAŠČITO
VODONOSNIKA
DRUGA OPREMA IN OBJEKTI - NAVESTI

1

KOMENTAR
HORIZONTALNA DOLŽINA
VH STANOVSKO OSKRBUJE
DEL OBČINE SLOVENSKA
BISTRICA
ĆP SP. BREŽNICA OSKRBUJE
DEL OBČINE SLOVENSKA
BISTRICA
ČP STUDENICE

Tabela 6: Javno hidrantno omrežje
ID
VODOVODNEGA
SISTEMA

1688 OKP 2

ŠTEVILO
HIDRANTOV
NA OMREŽJU

102

ALI
SISTEM
ZAGOTAVLJA
DOVOLJ
POŽARNE
VODE [DA/NE]
DA
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ŠTEVILO
PRESKUSOV
DELOVANJA
HIDRANTOV
[št./na leto]
1

KARTA
HIDRANTNEGA
OMREŽJA
PRILOGA
[DA/NE]
DA

2.2 Podatki o zajetjih za pitno vodo, rezervnih zajetjih za pitno vodo in njihovih
zmogljivostih za oskrbo s pitno vodo ter vodnih pravicah
Tabela 7: Seznam vodnih virov, vodne pravice in njihova zmogljivost za del območja občine
Slovenska Bistrica
VIR PITNE VODE
– IME

ID V.
VIRA

Y
VODNEGA
VIRA
547690

ID
VS

8558

X
VODNEGA
VIRA
128570

1688

ZMOGLJIVOST
VODNEGA
VIRA
30,0 l/s

STUDENICE
POLJČANE (VP-1)

8560

128335

545024

1687

75,0 l/s

ŠTEVILKA
ODLOČBE O VODNI
PRAVICI
35527/26/2010-9
35527-24/2010-2;
35527-78/2010-2

REZERVNI
VODNI VIR
DA/NE
NE
DA

2.3 Vodovarstvena območja in njihovo označevanje

Tabela 8: Označevanje vodnih virov za del območja občine Slovenska Bistrica
ID VODNEGA
VIRA

VIR PITNE VODE

PREDPIS O ZAVAROVANJU
(DATUM IN OBJAVA)

VODOVARSTVENOO
BMOČJE DA/NE

8558
8560

STUDENICE
POLJČANE (VP-1)

Ur. list RS 9 – 17. II. 1995
Ur. list RS 9 – 17. II. 1995

DA
DA

OBSTOJEČE ŠTEVLO
OZNAK
VODOVARSTVENIH
OBMOČIJ [št.]

NOVE
OZNAKE
VODOVARSTVENIH
OBMOČIJ [št.]*

2.4 Cene obveznih storitev javne službe
Cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se oblikujejo v skladu z
določbami Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12).
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine.
Omrežnina vključuje:
 stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
 stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
 stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo,
povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
 stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca
javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
 stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi,
ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi
prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima,
 plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in
 odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge
stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne
službe oskrbe s pitno vodo. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih
pogodb.
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Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe.
V vodarino se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev
javne službe in vključujejo naslednje skupine:












neposredne stroške materiala in storitev,
neposredne stroške dela,
druge neposredne stroške,
splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno
potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
neposredne stroške prodaje,
stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne
ravni vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
druge poslovne odhodke in
donosna vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca, ki ne sme presegati
pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno
opravljanje posamezne javne službe.

Ceno storitve javne službe oskrbe s pitno vodo predlaga izvajalec javne službe OKP Rogaška
Slatina d.o.o. vsako leto z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo
predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Cene so objavljene v ceniku, ki je dostopen na spletni strani podjetja www.okp.si.
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3 PODATKI O NAČINU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3.1 Število odjemnih mest na javnih vodovodnih sistemih

Tabela 9: Število odjemnih mest na delu sistema v Občini Slovenska Bistrica

IME
NASELJA

ŠT. ODJEMNIH
MEST

DOLGI VRH
RAZGOR PRI ŽABLJEKU
ŽABLJEK - DEL
KRIŽNI VRH
LAPORJE - DEL
HOŠNICA – DEL
ZGORNJA BREŽNICA

33
38
1
103
1
2
16

3.2 Vzdrževanje in čiščenje javne infrastrukture namenjene izvajanju javne službe
Na območju oskrbe s pitno vodo je v sklopu HACCP dokumentacije izdelan letni plan
kontrole in čiščenja objektov
Redno čiščenje in vzdrževanje celotnem v sistemu za oskrbo s pitno vodo s pripadajočimi
objekti je potrebno, da zagotovimo zdravstveno ustrezno in higiensko neoporečno pitno vodo.
Zadolženi za vzdrževanje sistema za oskrbo s pitno vodo morajo upoštevati:
- postopke čiščenja in vzdrževanja,
- lastnosti čistilnih sredstev in njihovo uporabo,
- pravilen način uporabe čistilnih pripomočkov in njihovo vzdrževanje,
- osebno zaščito pri delu.
Delo se opravlja skladno z planom čiščenja in vzdrževanja objektov, v katerem je
opredeljeno: kdaj mora biti kaj očiščeno, pregledano in kako oz. s čim se delo opravi ter kako
pogosto se delo opravi (plan vzdrževanja v obliki razpredelnice).
Kdo ga bo opravil in kdo bo preveril uspešnost čiščenja in vzdrževanja je opredeljeno na
obrazcu OB-I 10 »Vzdrževanje in čiščenje objektov«.
Plan čiščenja in vzdrževanja vsebuje:
 Kontrola objektov, čiščenje notranjosti
 Generalno čiščenje objektov
 Košnja in posek trave
 Izpiranje cevovodov na odsekih kjer se v večjem obsegu pojavljajo obloge na
cevovodu
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Tabela 10: Shema plana vzdrževanja in čiščenja objektov
NAZIV OBMOČJA
obhod 1
FŠ
2.1
.
2.1
.
2.1
.
2.1
.
2.1
.

objekt

obhod 2

obhod 3

1 x letno

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sept Okt Nov Dec

OBJEKT 1
OBJEKT 2

g

OBJEKT 3
OBJEKT 4

g

OBJEKT …

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

gen
čiščenje

g

g

g

LEGENDA:
g (generalno
čiščenje)
k (košnja)

Tabela 11: Primer sheme mesečnega plana vzdrževanja in čiščenja objektov

Vzdrževanje objektov za mesec:
Zap.
št.

Objekt

Način

ČP TUNCOVEC
OPOMBE:

g

1
2

VH TUNCOVEC
OPOMBE:

3

VH DOBOVEC
OPOMBE:

4

VH SV. ROK
OPOMBE:

5

VH JANINA
OPOMBE:

7

SOČI NOVI
OPOMBE:
NEGONJE
MIJOŠEK
OPOMBE:

8

ČP NEGONJE
OPOMBE:

6

Datum

Ura

g

g

g

11

Izvajalec

PODPIS

9

VH NEGONJE
GIC
OPOMBE:

10

VH TOPOLE
OPOMBE:

11

ČP TEKAČEVO
OPOMBE:

g

g

Legenda:

ko – kontrola objektov, čiščenje notranjosti objekta, vsaj enkrat letno oz. po potrebi
o V sklop kontrole vodnih objektov spada tudi pregled:
- ustreznosti (prehodnost) prezračevalnih odprtin in mrežic, ki onemogočajo dostop insektom in
glodavcem
 prehodnosti žabjih zaklopk

g – generalno čiščenje objektov za zajem, zbiranje in distribucijo pitne vode. Objekte je potrebno vsaj enkrat krat letno
temeljito očistiti – izpirati. Po čiščenju naj se objekt dezinficira in sicer tako, da bo v vodi od 0,3 do 0,5 mg/l prostega
klora.

k – košnja in posek trave (podrasti) opraviti vsaj 2 krat letno oz. vsakič, ko trava (podrast) zraste 25 cm
o V sklop košnje in poseka spada tudi pregled objekta

3.3 Ukrepi za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnih vodovodnih
sistemih

Zdravstvena ustreznost pitne vode na območju upravljanja se izvaja na podlagi predhodno
določenih podsistemov vodovodnega omrežja. Izvajanje poteka na dveh nivojih in sicer
interno v okviru redne kontrole vsebnosti klora na odjemnem mestu in kontrole naprav za
dezinfekcijo ter na podlagi izdelanega letnega plana vzorčenj mikrobiološkega in kemijskega
stanja pitne vode, ki ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.
Poročila o izvedenih nalogah spremljanja zdravstvene ustreznosti pitne vode OKP Rogaška
Slatina, ki so podlaga za nadaljne izboljšave oz. ukrepanje.
Odgovoren za izvajanje kontinuiranih internih meritev vsebnosti klora je delovodja na enoti
vodooskrba. Za pregled in nadzor nad aktivnostmi je odgovoren vodja vodooskrbe. Zapisi se
vodijo na delovnem nalogu, obrazcu OB-I 08 »Kontrola vsebnosti klora na odjemnem
mestu« in obrazcu OB-I 09 »Kontrola naprav za dezinfekcijo«.
Notranji nadzori se izvajajo na predhodno določenih vodovodnih podsistemih in lokacijah
vzorčenja.
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V primeru neskladnega vzorca pitne vode, vzetega pri rednem ali izrednem nadzoru nad pitno
vodo, se mora izvesti postopek po naslednji shemi:
POSTOPEK V PRIMERU NESKLADNOSTI VZORCEV
PITNE VODE

NOTRANJA
KONTROLA
NAD PITNO
VODO

VZOREC
USTREZA
PREDPISANIM
ZAHTEVAM

VZOREC NE
USTREZA
PREDPISANIM
ZAHTEVAM

VZORČENJE
PITNE VODE

DOLOČITEV
VRSTE
TVEGANJA

KOREKTIVNI UKREPI:


ODPRAVAVZROKOV
ZA NEUSTREZEN
VZOREC



DEZINFEKCIJA VODE

OBVEŠČANJE
PONOVNO
VZORČENJE
PITNE VODE

ZAČASNA
PREKINITEV
PITNE VODE DO
IZVRŠBE
KOREKTIVNIH
UKREPOV

ZZV
ZDRAVSTVENA
INŠPEKCIJA
IVZ

POTROŠNIKOV

Vir :Dokumentacija HACCP – OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Verzija 5-0/2017
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Tabela 12: Notranji nadzor kakovosti pitne vode
NAČRT VZORČENJA PITNE VODE – NOTRANJI NADZOR
Vodovod
STUDENICE
POLJČANE

Odvzemno mesto
omr. Osnovna šola
POLJČANE
NADOMESTNA
LOKACIJA
omr. Bife pri trgovini
MERKATOR –
POLJČANE;

STUDENICE
POLJČANE

omr. Dom Jožeta
Potrča POLJČANE

Mikrolokacija
pipa na
pomivalnem
koritu v kuhinji
pritličje, pipa v
točilni mizi

Opis pipe
1. Navadna, mešalna
2. Nerjaveča, plastificirana
3. Snemljiva mrežica DA
4. Opombe

pipa na
pomivalnem
koritu v kuhinji

1. Navadna, mešalna
2. Nerjaveča, plastificirana
3. Snemljiva mrežica DA
4. Opombe

Vir: Dokumentacija HACCP – OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Število in vrsta
preiskav
10 rednih mkb
5 redne kem
1 kloridi + THM
2 enetrokoki

6 rednih mkb
3 redne kem
1 enterokoki
Verzija 5-0/2017

Opomba: Notranji nadzor se vrši po letnem načrtu vzorčenja
laboratorija za zdravje, okolje in hrano

s strani Nacionalnega

3.4 Ukrepi za zmanjševanje vodnih izgub v javnih vodovodnih sistemih
Primarni cilj podjetja je zmanjševanje vodnih izgub in redno odpravljanje okvar na območju
upravljanja. Na letnem nivoju za obdobje zadnjih treh let povprečno zabeležimo 9 okvar, kar
je v prvi vrsti posledica starosti cevovodov, netesnosti na odcepih in zasunih ter v manjši
meri strojne poškodbe cevovodov.
Graf 1: Število okvar na območju upravljanja v obdobju 2007-2016

Vir: Poročilo kakovosti 2016, OKP Rogaška Slatina
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Na letnem nivoju se za vsako občino izdela predlog predvidene zamenjave, kritičnih odsekov
cevovodov.
Velika pridobitev pri odpravljanju vodnih izgub je oprema vodovodnih objektov z daljinskim
telemetrijskim sistemom in merilci pretoka. Omenjeni ukrep omogoča sprotno analizo stanja
v realnem času in učinkovitejše ukrepanje. Za konkretno območje sistema OKP2 Studenice
– Poljčane ( spremljanje stanja tudi v delu občine Slovenska Bistrica ) imamo daljinski
nadzor na lokaciji črpališča Spodnja Brežnica in vodohrana Stanovsko.

Slika 2: Prikaz iz spletne aplikacije telemetrijskega nadzora ELLAB
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Graf 2: Povprečne letne izgube na javnem vodovodnem omrežju

Vir: Poročilo kakovosti 2016, OKP Rogaška Slatina
Porast izgub na vodovodnih sistemih do leta 2014 si kot vzrok razlagamo delno, zaradi
večjega števila okvar na cevovodih, ki so posledica starih in dotrajanih cevovodov. Kot
posledica se ta vpliv odrazi na večjih količinah izgub na vodovodu. Pri procentih izgub v
letih od 2004 do 2010 v primerjavi z zadnjimi štirimi leti je prišlo do spremembe izključno
zaradi tega, ker imamo sedaj črpališča opremljena z merilnimi napravami in tako pridemo do
bolj točnih podatkov. Kot smo že omenili pa so se izgube že v letu 2015 znižale za 7,74 %,
kar je posledica izgradnje novih cevovodov v okviru projektov »Oskrba s pitno vodo v
porečju Sotle« in »Celovito urejanje porečja Dravinje – vodooskrba na območju Dravinje –
izgradnja komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo v porečju Dravinje«. Tudi v letu
2016 se opazi trend zmanjšanja vodnih izgub še za dodatnih 5%.
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3.5 Ukrepi za zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo
Z namenom dodatnih vodnih rezerv je bila prenovljena črpalna postaja Studenice z max.
kapaciteto 40 l/s in črpalno postajo Poljčane z max. kapaciteto 75 l/s ter izgradnjo dodatne
vrtine Poljčane, ki lahko izmenično predstavljata rezerve pitne vode.
Prihodnji ukrepi glede zagotavljanja vodnih rezerv so predvsem izdelava hidrogeoloških
analiz z namenom iskanja dodatnih vodnih virov na območjih vodovodnih sistemov, ki
nimajo zanesljivih rezervnih vodnih virov.
Na območju upravljanja v delu območja občine Slovenska Bistrica imamo kot rezervni vodni
vir vodnjak VP1 ( Poljčane ), ki ga lahko po potrebi vključimo v sistem.

Tabela 13: Rezervni vodni viri
VIR PITNE VODE
– IME

ID V.
VIRA

POLJČANE

8560

X
VODNEGA
VIRA
128335
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Y
VODNEGA
VIRA
545024

ID
VS
1687 OKP1

3.6 Režimi obratovanja in nadomeščanja rezervnih zajetij z pitno vodo

Na primarni ravni lahko predstavimo v smislu obratovanja in nadomeščanja zajetij in vodnih
virov po posameznih sistemih in sicer z aktivacijo ali deaktivacijo posameznih operativnih
vodnih virov ( med seboj lokacijsko neodvisnih ) v primeru izpada ali kontaminacije. To
pomeni, da lahko pitno vodo distribuiramo preko kožnih primarnih cevovodov in
magistralnega cevovoda.

Na sekundarni ravni predstavlja ukrep aktivacije posameznih neaktivnih vodnih virov, torej
tistih, ki niso v rednem delovanju sistemov. Z omenjenim načinom preko obstoječih krožnih
cevovodov na podoben način zagotovimo nemoteno distribucijo pitne vode.
Z omenjenima ukrepoma lahko v primeru naravnih nesreč ali kontaminacije zagotavljamo
normalno delovanje naslednjih sistemov:
 OKP 1 OSREDNJI ( rezerve znotraj samega sistema in sistema OKP 2
Studenice – Poljčane );
 OKP 2 STUDENICE – POLJČANE ( rezerva iz sistema OKP 1 OSREDNJI );
V kolikor kljub temu ta ukrep ni zadosten se ukrepa po Načrtu v izrednih razmerah.
V primeru naravnih nesreč ali kontaminacije se ukrepa po Načrtu v izrednih razmerah.
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Zahtevane akcije:
UPRAVLJAVEC
- reagira na sporočilo prebivalstva
- preveri stanje na črpališču

ODGOVORNA OSEBA
1. obvestiti pristojnega poveljnika štaba
civilne zaščite občin:

ODGOVORNA OSEBA
1. obvestiti uporabnike in jim poda
pojasnila o oskrbi in uporabi pitne vode,
ki se bo zagotavljala s prevozi s
cisternami ali embalirane vode.

-Hojnik Branko:
(Občina Slovenska Bistrica)
cz@slov_bistrica.si

ODGOVORNA OSEBA V SODELOVANJU S POVELJNIKOM
OBČINSKEGA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE
- presodi ali se oskrbi uporabnike z embalirano vodo (v primeru, ko predvidevamo,
da se bo stanje normaliziralo v roku 24 do 48 ur)
- presodi možnost prevezave sistemov
- poišče zdravstveno ustrezen vir pitne vode in organizira prevoz pitne vode v
cisternah

POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE
- organizira preskrbo prebivalstva s pitno vodo v
cisternah ali z embalirano vodo

ODGOVORNA OSEBA
Miran Junež 041 655 935
Pripravi cisterno za transport pitne
vode v skladu z navodili, ki jih je
pripravil akreditiran zavod
Izdela poročilo o prevozu vode s
cisterno

Kontaktne osebe gasilski poveljniki občin:
- Mirko Slatenšek: (Občina Poljčane)
- Branko Hojnik: CZ 041-647-160
(Občina Slovenska Bistrica)

PAZI!!!
PREDHODNO HIPERKLORIRAJ
CISTERNO!
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Vir: OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Legenda
OPERATIVNI_VODNI_VIR
REZERVNI_VODNI_VIR
OKP7_Podsreda-Poklek
OKP6_Osredek
OKP5_Preska
OKP4_Čehovec-Bistrica_ob_Sotli
OKP3_Nunska_Gora-Pečica
OKP2_Studenice-Poljčane
OKP1_Osrednji
OKP0_ni_v_upravljanju
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3.7 Obveščanje uporabnikov javne službe
Obveščanje uporabnikov je podrobno določeno v okviru HACCP sistema
Uporabnike obveščamo na sledeč način:
 Obvestila na hrbtni strani položnice;
 Obvestila v lokalnem časopisu Oko in Panorama;
 Osebno preko elektronske pošte ali telefona ( interni spisek večjih
odjemalcev – šole, vrtci, hoteli, domovi za ostarele, zdravstveni domovi,
večje verige prodajalen );
 Objave na lokalnem radiju Rogla;
 Objave na javnih plakatnih mestih občin;
 Spletna stran NIJZ, ZIRS, NLZOH ( http://www.npv.si )
 Spletna stran OKP ( www.okp.si ).

3.8 Izvajanje posebnih storitev z uporabo javne infrastrukture
V podjetju ne izvajamo posebnih storitev z uporabo javne infrastrukture.

3.9 Javne površine, za katere se zagotavlja pitna voda iz vodovodnih sistemov
Na obravnavanem območju ni javnih površin za katere se zagotavlja pitne voda iz
vodovodnih sistemov.
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4. PROGRAM ZA OBVLADOVANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA IZVAJALCA
JAVNE SLUŽBE
Politika kakovosti in ravnanja z okoljem - dolgoročni strateški cilji:
Dolgoročni strateški cilji podjetja so usmerjeni v izpolnjevanje zahtev določb okoljevarstvene
zakonodaje ter zadostitev potreb in pričakovanj občanov in drugih porabnikov naših storitev.
Osnovni pogoj za dosego zastavljenih ciljev je v ustrezni notranji organiziranosti in politiki
izobraževanja delavcev. Zato bomo v naslednjih letih dali še večji poudarek zagotavljanja
kakovosti na naslednjih področjih:

 izboljšanje kakovosti priprave in distribucije pitne vode;
 izboljšanje kakovosti ravnanja z gospodinjskimi komunalnimi odpadki;
 širjenje območij zajemanja komunalnih odpadnih voda, odvajanje in čiščenje na
komunalnih čistilnih napravah;
 zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnem omrežju in porabe električne energije;
 trajnostni razvoj storitev in uporaba najsodobnejših tehnologij;
 posodobitev notranje organizacije družba, postopno izboljšanje kadrovske strukture
ter splošno in strokovno izobraževanje zaposlenih;
 redno spremljanje in delovanje v skladu z zakonodajo.

Izvajanje dejavnosti javnih gospodarskih služb je pod nenehno kritično kontrolo lastnikov
podjetja in uporabnikov storitev. Zato je za doseganje in ohranitev ciljev kakovosti potrebno
nenehno izvajanje postopkov, opravil in preverjanj, ki se bodo v končni fazi odrazili v
zadovoljstvu porabnikov naših storitev ter v uspešnosti poslovanja podjetja. Politika
kakovosti je eden pomembnejših sestavnih delov poslovne politike podjetja.
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Politiko in cilje ter ravnanje z okoljem smo oblikovali po standardih ISO 9001:2015 in ISO
14001:2015.
Naši cilji kakovosti in ravnanja z okoljem so:
 zagotavljanje stalne in nemotene oskrbe kakovostne in zdravstveno ustrezne
pitne vode;
 širitev vodovodnega sistema ( gradnja vodovodov, črpališč in vodohranov…),
ter zamenjava zastarelega omrežja v cilju zmanjševanja izgub;
 telemetrijska povezava vseh objektov z nadzornim centrom;
 zaščititi obstoječe vodne vire in zagotoviti rezervne vodne vire;
 ozaveščanje gospodinjstev na pomen porabe pitne vode, sortiranje in ločenega
oddajanja odpadkov in ter s tem pri občanih vplivati na dvig ekološke zavesti;
 zagotavljati ponovno uporabo nastalih odpadkov z ustrezno infrastrukturo;
 povečevanje deleža ločeno zbranih odpadkov in zmanjševanje količin mešanih
komunalnih odpadkov;
 doseganje ustreznih rezultatov čiščenja odpadnih voda;
 širitve javnega kanalizacijskega omrežja in čiščenja odpadnih vod;
 gospodarno ravnanje z energijo;
 izboljšanje pogojev za delo in usposabljanje delavcev;
 izboljšanje kadrovske strukture delavcev;
 postati uporabnikom prijazno podjetje s korektnim in strokovnim poslovanjem z
uporabniki naših storitev;
 nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem;
 uspešno poslovanje;
 zadovoljstvo strank;
 zadovoljstvo zaposlenih;
 zadovoljstvo lastnikov.
Konkretni cilji politike kakovosti in ravnanja z okoljem so zajeti v letnem planu.
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