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1. UVOD 

Oskrba s pitno vodo je v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja obvezna občinska 
gospodarska javna služba varstva okolja. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje te javne 
službe (javni vodovodi), so infrastruktura lokalnega pomena. Občina je dolžna zagotoviti 
izvajanje javne službe tudi skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.  

Javna služba oskrbe s pitno vodo se izvaja v skladu s programom oskrbe s pitno vodo.  

Program izdela izvajalec gospodarske javne službe na podlagi evidenc opravljanja storitev 
javne službe (evidence javnih vodovodih, s katerimi upravlja, območij javnih vodovodov, 
uporabnikih javne službe, priključkih na javni vodovod in odjemnih mestih, zajetjih za pitno 
vodo in rezervnih zajetjih za pitno vodo, vodnih pravicah za zajetja, vodni bilanci javnega 
vodovoda, vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture namenjene izvajanju javne službe ter  
stroških in cenah obveznih storitev javne službe).  

Program izvajanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za obdobje 2018 -2021 je 
izdelal izvajalec GJS EKO-PARK d.o.o. Lendava v sodelovanju z lastnikom sistema Občino 
Lendava. 

Program oskrbe s pitno vodo za leto 2018-2021 temelji na Odloku o oskrbi s pitno vodo v 
Občini Lendava (Ur.l.RS, št. 17/2013, 13/16) , Uredbi  o oskrbi s pitno vodo (Ur.l.RS, št. 
88/2012) ter Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 87/2012, 109/12). 

Kratkoročni cilj izvajalca GJS oskrba s pitno vodo je realizacija predloženega programa ter 
izvajanje GJS vsaj na enakem nivoju kot v preteklih letih. 

Srednjeročni in dolgoročni cilji so nadgradnja upravljanja vodovodnega omrežja občine 
Lendava v smislu nemotene oskrbe prebivalstva s pitno vodo, uvedbe elektronskega 
odčitavanja števcev, ureditev oskrbe v gričevnatem delu itd. 

Program je izdelan samo za območje občine Lendava, kjer izvajalec trenutno izvaja javno 
službo. Predvidoma bi se naj območje izvajanja javne službe z letom 2016, po dokončanju 
projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A, povečalo na celotno območje izvajanja 
projekta, vendar se le to do izdelave programa še ni realiziralo, zaradi nerešenih lastniških 
odnosov. Po razširitvi območij izvajanja GJS bo upravljavec izdelal poseben program za vsako 
območje upravljanja.  

2. OSNOVNI PODATKI 

2.1 Izvajalec javne službe 
 
Javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park kft Lendva je bilo ustanovljeno z Odlokom 
o ustanovitvi javnega podjetja Eko-park d.o.o. Lendava leta 2007, z namenom organiziranja 
in izvajanja gospodarskih javnih služb na območju Občine Lendava. 
 
 



Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018-2021 
4 

Tabela 1: Osnovi podatki o izvajalcu javne službe 
OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU  (Vir: Redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, 

15.11.2013) 

datum vpisa subjekta v 

sodni register:     

18.5.2004 

matična številka:     1953524000 

davčna številka:     SI87430401 

firma: EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje  

ÖKO-PARK Kft. Lendva, kozhasznu vallalat 

skrajšana firma: EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva 

sedež: Lendava 

poslovni naslov: Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava - Lendva 

pravnoorganizacijska 

oblika: 

Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. 

osnovni kapital: 509.356,30 EUR 

Upravljanje JP Svet družbenic; Marjan Kardinar; predsednik 

Organi JP Nadzorni svet: Branko Lovrak, predsednik 

Skupščina JP; Aleš Kozar, predsednik 

Vrsta zastopnika: Direktor:  Jožef Gerenčer 

Ustanovitelj:  Občina Lendava 

Lastništvo:  81,5479 % Občina Lendava 

6,4519 % Občina Črenšovci 

0,9018 % Občina Kobilje 

1,1601 % Občina Dobrovnik 

5,1653 % Občina Turnišče 

2,5478 % Občina Odranci 

2,2252 % Občina Velika Polana 

 
 
Eko-park je javno podjetje, ustanovljeno za opravljanje dejavnosti GJS s področja varstva 
okolja na območju občine Lendava. Družba je po velikosti srednje velika.  
 
Dejavnosti družbe (iz sodnega registra): 

 Glavna dejavnost:  36.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode 

 Druge dejavnosti:  42.110 Gradnja cest 
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 
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2.2 Občina izvajanja javne službe 
 
Podjetje izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo na območju občine Lendava. 
Na podlagi projekta, » Oskrba Pomurja s pitno vodo« bi Eko-park že moral opravljati celotni 
sistem A, pomeni v vseh sedmih občinah UE Lendava, predvidevamo da bodo upravljalske 
pogodbe podpisane do konca leta 2017.   
 
Podjetje izvaja GJS oskrbe s pitno vodo tudi v naselju Žitkovci, na območju Občine Dobrovnik.  
 
Tabela 2: Seznam občin v katerih podjetje izvaja GJS oskrbe s pitno vodo 

IME OBČINE MID OBČINE ŠT. PREBIVALCEV V OBČINI 
ŠT. OSKRBOVANIH 

PREBIVALCEV V OKVIRU 
JAVNE SLUŽBE 

Občina Lendava 11027822 10506 10496 

Občina Dobrovnik 21427713 111 111 

 
Tabela 3: Seznam naselij v katerih podjetje izvaja GJS oskrbe s pitno vodo 

MID OBČINE IME NASELJA MID NASELJA 
ŠT. PREBIVALCEV V 

NASELJU 
ŠT. OSKRBOVANIH 

PREBIVALCEV 

OBČINA LENDAVA 

11027822 Banuta 10107806 69 69 

11027822 Benica  10107814 79 77 

11027822 Čentiba  10107857 831 831 

11027822 Dolga vas 10107881 619 618 

11027822 Dolgovaške gorice 10107890 315 315 

11027822 Dolina pri Lendavi 10107903 342 342 

11027822 Dolnji Lakoš  10107920 228 228 

11027822 Gaberje 10107938 508 508 

11027822 Genterovci  10107946 181 181 

11027822 Gornji Lakoš 10107989 378 378 

11027822 Hotiza 10107997 781 781 

11027822 Kamovci  10108004 108 108 

11027822 Kapca  10108012 396 396 

11027822 Kot   10108047 103 103 

11027822 Lendava  10108055 2954 2949 

11027822 Lendavske Gorice  10108063 661 661 

11027822 Mostje  10108080 327 327 

11027822 Petišovci  10108110 803 803 

11027822 Pince  10108128 213 213 

11027822 Pince-Marof  10108136 95 95 

11027822 Radmožanci  10108144 218 216 

11027822 Trimlini  10108195 300 300 

OBČINA DOBROVNIK 

21427713 Žitkovci  111 111 

 
Konec leta 2015 se je zaključil projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A. Po  ureditvi 
lastniških odnosov med občinami  se bo območje izvajanja javne službe razširilo še na 
območja občin:  

 Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci, Turnišče in Velika Polana.  

Ker trenutno vsi pogoji izvajanja, kakor tudi samo območje še niso dokončno definirani, 
bomo podatke o prevzetih območjih po letu 2017 dopolnili po prevzemu upravljanja.  
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2.3 Predpisi in drugi pravni akti, ki urejajo izvajanje javne službe 
 

Oskrba s pitno vodo je v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja obvezna občinska 
gospodarska javna služba varstva okolja. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje te javne 
službe (javni vodovodi), so infrastruktura lokalnega pomena. Občina je dolžna zagotoviti 
izvajanje javne službe tudi skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. V letu 
2013 v RS obvezno občinsko gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo izvaja 98 s strani 
občin izbranih izvajalcev.  
 
Predpisi, ki določajo način izvajanja javne službe so: 
- Zakon o varstvu okolja (ZVO‐1) (Ur.l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006, 

39/2006, 49/2006, 66/2006, 112/2006, 33/2007, 57/2008, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 

57/2012, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 - GZ), 

- Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006, 

38/2010‐ZUKN, 57/2011), 

- Zakon o vodah (ZV‐1) (Ur. l. RS, št. 67/2002, 110/2002, 2/2004, 41/2004, 57/2008, 

57/2012, 100/13, 40/14, 56/15), 

- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili 

(ZZUZIS) (Ur.l. RS, 52/2000, 42/2002 in 47/2004), 

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19 in 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009, 74/15, 

51/17), 

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35/2006, sprem. 41/2008, 28/2011, 88/12), 

- Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o 

določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za 

varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, 

- Uredba evropskega parlamenta in sveta št. 825/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil, 

- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/2004 in 

5/2006, 58/2011), 

- Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Ur.l. RS, št. 100/2005 in 25/2009), 

- Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda 

(Ur.l. RS, št. 88/2004, sprem. 71/2009), 

- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava (Ur.l.RS, št. 17/2013) 

Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018-2021 temelji na Odloku o oskrbi s pitno vodo v 
Občini Lendava (Ur.l.RS, št. 17/2013, 13/16) , Uredbi  o oskrbi s pitno vodo (Ur.l.RS, št. 
88/2012) ter Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 87/2012, 109/12). 
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2.4 Območje javnega vodovoda 
 

 
Območje javnega vodovoda v občini Lendava 
 

 
 
Čeprav je vodovodni sistem Občine Lendava enoviti sistem, smo ga zaradi specifičnosti 
delovanja sistema v posameznih delih občine razdelili na 6 sektorjev in sicer: 
 
- Območje A :  Lendava – mesto in industrija 
- Območje B :  Petišovci – Trimlini  
- Območje C : Čentiba - Benica 
- Območje D : Dolnji Lakoš-Hotiza 
- Območje E :  Dolga vas – Kamovci 
- Območje F :  Lendavske gorice-Dolgovaške gorice 
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a) Oskrbovalno območje Občine Lendava 
 

 
 

3. PODATKI O INFRASTRUKTURI IN OSNOVNIH SREDSTVIH 

 
3.1 Javni vodovodi in zunanja hidrantna omrežja, ki so del javnega vodovoda 
 
3.1.1 Vodovod 

Mestni vodovod Lendava se oskrbuje iz vodnega zajetja v Gaberju, ki je bilo izgrajeno leta 
1987 in preurejeno leta 2003. Lokacija zajetja je v Gaberju. 

Vodovodni sistem Občine Lendava obsega skupaj cca. 242 km cevovodov. 
 
ID vodovodnega sistema občine Lendava je 1301 
  
Nabavna vrednost vodovodnega sistema občine Lendava je 8.652.806,25 EUR. 
V Občini Lendava je delujoč mestni vodovod, ki oskrbuje s pitno vodo približno 11.000 
prebivalcev, oziroma 3.181 individualnih hiš, 27 stanovanjskih blokov, 250 odjemalcev 
različnih pravnih oseb in približno 1.600 vinskih kleti, skupaj se odvzem vode vrši na 6.286 
mestih. Oskrba vinskih kleti predstavlja poseben problem, saj je zaradi višinskih razlik 
potrebno vodo prečrpavati. Trenutno je obstoječe le eno črpališče za oskrbo s pitno vodo, in 
sicer Gaberje.  
 
Kapaciteta vodooskrbnega sistema je 99 l/sek, tip surove vode je podzemna, globina črpanja 
18 m. V samem črpališču je vgrajena klorna naprava, z avtomatskim dozatorjem klora. Voda 
se iz črpališča do porabnikov transportira po omrežju, ki je sestavljeno iz približno 242 km 
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cevovodov, ter oskrbuje občino Lendava, Občino Dobrovnik in občino Kobulje 100%, ter 
Občine Črenšovci,  Odranci in  Velika Polana 70%, Cevi so iz PVC, duktila, PEHD.  
 
V Lendavi je obstoječ vodohran v Gregorčičevi ulici, kapacitete 650 m³. Vodovodni sistem v 
občini Lendava oskrbuje  99,65 % vseh prebivalcev občine (gospodinjstev).  
 
Eko-park upravlja in vzdržuje še cca 242 km transportnega, primarnega in sekundarnega 
omrežja, na katero so priklopljeni uporabniki. Gostota omrežja je redka predvsem v zunanjih 
naseljih in Lendavskih goricah.  
 
Trenutno pri delovanju sistema ne  zaznavamo težav s kapaciteto dobave vode, do majnših 
težav prihaja v stanovanjskih blokih, v višje ležečih stanovanjih, v Tomšičevi ulici. V planu je 
izgradnja prčrpališča v Kanjčevi ulici. 
 
Tabela 4: Infrastruktura javnega vodovoda: 

OPIS  Dolžina (m) 

Občina Lendava 
 Lendava 25.741 

Lendavske gorice 18.692 

Čentiba 24.057 

Dolina 11.479 

Pince 7.008 

Pince Marof 3.786 

Benica 2.386 

Petišovci 18.296 

Trimlini 8.017 

Dolnji Lakoš 8.137 

Gornji Lakoš 8.428 

Gaberje 20.106 

Kapca  13.346 

Kot 3.839 

Dolga vas  17.303 

Dolgovaške gorice 8.098 

Mostje 8.823 

Banuta 2.130 

Genterovci 8.713 

Kamovci 5.766 

Radmožanci 9.002 

Hotiza 8.500 

SKUPAJ 241,653 

 
 
Za oskrbo mesta Lendava in gričevnatega dela obratujejo trije vodohrani: 

 Vodohran 1 - 635 m³  (Gregorčičeva ulica) 

 Vodohran 2 - 100 m³  (Dolgovaške gorice) 

 Vodohran 3 - 100 m³ (Piramida) 
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Predvidevamo, da bomo že v letu 2018 in naprej upravljali infrastrukturo na celotnem 
območju vodovodnega sistema A.  
 
Pregled cevovodov in naselij, kjer so bili v sklopu projekta » oskrba vode za Pomurje sistem 
A« novozgrajeni ali zamenjani cevovodi.   

- Kidričeva ulica 
- Trimlini –Petišovci 
- Dolnji in Gornji Lakoš 
- Kot 
- Priključek opekarna Dolga vas 

 
Pregled novo izgrajenih cevovodov: 

- Kapca –Hotiza, premer fi 250, dolžina 3.800 m 
- Gaberje-Kapca, fi 200, dolžina 2.900 m 
- Hotiza- črpališče Polana, fi 250, dolžina 1.200 m 
- Gaberje Lendava fi 400 dolžina 3.780 m 

 

3.1.2 Hidranti 
 
Tabela 5: Hidranti 

zap.št.: Naselje hidrantni list tip hidranta dela 

dela 
(prenizki 
pretok) nedeostopen  neizpraven 

1. lendava 1 nh80 1       

2. lendava 2 nh80 1       

3. lendava 3 nh80 1       

4. lendava 4 ph80 1       

5. lendava 5 nh80 1       

6. lendava 7 ph80       1 

7. lendava 8 ph80     1   

8. lendava 9 ph80 1       

9. lendava 10 nh80 1       

10. lendava 11 nh80 1       

11. lendava 12 ph80       1 

12. lendava 13 nh80 1       

13. lendava 14 nh80 1       

14. lendava 15 nh80 1       

15. lendava 16 nh80 1       

16. lendava 17 ph80 1       

17. lendava 18 nh80 1       

18. lendava 19 ph80 1       

19. lendava 20 nh80 1       

20. lendava 21 nh80 1       

21. lendava 22 nh80   1     

22. lendava 23 nh80       1 

23. lendava 24 nh80       1 

24. lendava 25 nh80 1       

25. lendava 26 ph80 1       

26. lendava 27 nh80 1       

27. lendava 28 ph80 1       

28. lendava 29 nh80 1       

29. lendava 30 nh80       1 
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30. lendava 31 ph80       1 

31. lendava 32 nh80 1       

32. lendava 33 nh80 1       

33. lendava 34 ph80       1 

34. lendava 35 ph80       1 

35. lendava 36 nh80 1       

36. lendava 37 ph80 1       

37. lendava 38 nh80 1       

38. lendava 39 ph80 1       

39. lendava 40 nh80 1       

40. lendava 41 nh80 1       

41. lendava 42 ph80 1       

42. lendava 43 nh80 1       

43. lendava 44 ph80       1 

44. lendava 45 nh80 1       

45. lendava 46 ph80 1       

46. lendava 47 ph80       1 

47. lendava 48 ph80 1       

48. lendava 49 ph80 1       

49. lendava 50 ph80 1       

50. lendava 51 ph80 1       

51. lendava 52 ph80 1       

52. lendava 53 nh80 1       

53. lendava 54 nh80 1       

54. lendava 55 ph80       1 

55. lendava 56 nh80 1       

56. lendava 57 nh80 1       

57. lendava 58 ph80 1       

58. lendava 59 ph80 1       

59. lendava 60 ph50 1       

60. lendava 61 ph50 1       

61. lendava 62 ph50 1       

62. lendava 63 nh80 1       

63. lendava 64 nh80 1       

64. lendava 65 nh80 1       

65. lendava 66 nh80       1 

66. lendava 67 nh80 1       

67. lendava 68 ph80 1       

68. lendava 69 ph80 1       

69. lendava 70 nh80   1     

70. lendava 71 nh80   1     

71. lendava 72 nh80 1       

72. lendava 73 nh80       1 

73. lendava 74 ph80 1       

74. lendava 75 nh80 1       

75. lendava 76 ph80 1       

76. lendava 77 ph80 1       

77. lendava 78 nh80 1       

78. lendava 79 nh80 1       

79. lendava 80 nh80 1       

80. lendava 81 nh80 1       

81. lendava 82 nh80 1       

82. lendava 83 nh80 1       

83. lendava 84 nh80 1       

84. lendava 85 ph80       1 

85. Dolga vas 1 nh80 1       

86. Dolga vas 2 nh80 1       

87. Dolga vas 3 nh80 1       

88. Dolga vas 4 nh80 1       
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89. Dolga vas 5 nh80 1       

90. Dolga vas 6 nh110       1 

91. Dolga vas 7 nh80   1     

92. Dolga vas 8 nh80 1       

93. Dolga vas 9 nh80 1       

94. Dolga vas 10 nh80 1       

95. Dolga vas 11 nh80 1       

96. Dolga vas 12 nh80 1       

97. Banuta 1 ph80       1 

98. Banuta 2 ph80       1 

99. Banuta 3 

ph80 
(POLOMLJENA 
GLAVA) 1       

100. Mostje 1 ph80   1     

101. Mostje 2 ph80   1     

102. Mostje 3 ph80 1       

103. Mostje 4 ph80 1       

104. Mostje 5 ph80 1       

105. Mostje 6 ph80     1   

106. Mostje 7 ph80 1       

107. Genterovci 1 nh80 1       

108. Genterovci 2 nh80 1       

109. Genterovci 3 nh80 1       

110. Genterovci 4 nh80 1       

111. Genterovci 5 nh80 1       

112. Genterovci 6 nh80 1       

113. Genterovci 7 nh80 1       

114. Genterovci 8 nh80 1       

115. Genterovci 9 nh80 1       

116. Genterovci 10 nh80 1       

117. Genterovci 11 nh80 1       

118. Genterovci 12 nh80 1       

119. Genterovci 13 nh80 1       

120. Kamovci 1 nh80 1       

121. Kamovci 2 nh80       1 

122. Kamovci 3 nh80 1       

123. Kamovci 4 nh80       1 

124. Kamovci 5 nh80 1       

125. Kamovci 6 nh80 1       

126. Kamovci 7 nh80 1       

127. Kamovci 8 nh80       1 

128. Kamovci 9 nh80 1       

129. Radmožanci 1 nh80 1       

130. Radmožanci 2 nh80 1       

131. Radmožanci 3 nh80 1       

132. Radmožanci 4 nh80       1 

133. Radmožanci 5 nh80 1       

134. Radmožanci 6 nh80 1       

135. Radmožanci 7 nh80       1 

136. Radmožanci 8 nh80 1       

137. Radmožanci 9 nh80       1 

138. Radmožanci 10 nh80       1 

139. Radmožanci 11 nh80       1 

140. Radmožanci 12 nh80 1       

141. Radmožanci 13 nh80       1 

142. Radmožanci 14 nh80 1       

143. Radmožanci 15 nh80       1 

144. Radmožanci 16 nh80       1 

145. Radmožanci 17 nh80       1 



Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018-2021 
13 

146. Čentiba 1 ph80 1       

147. Čentiba 2 ph80     1   

148. Čentiba 3 ph80       1 

149. Čentiba 4 ph80       1 

150. Čentiba ni preverjen nh80 1       

151. Čentiba ni preverjen nh80 1       

152. Dolina 1 ph80 1       

153. Dolina 2 ph80       1 

154. Dolina 3 ph80 1       

155. Dolina 4 ph80 1       

156. Dolina 5 ph80 1       

157. Dolina 6 ph80 1       

158. Dolina 7 ph80 1       

159. Dolina 8 ph80       1 

160. Dolina 9 ph80 1       

161. Dolina 10 ph80       1 

162. Dolina 11 ph80       1 

163. Dolina 12 ph80 1       

164. Dolina 13 nh80 1       

165. Dolina 14 nh80       1 

166. Dolina 15 ph80 1       

167. Dolina 16 ph80       1 

168. Pince 1 ph80 1       

169. Pince 2 ph80       1 

170. Pince 3 ph80 1       

171. Pince 4 ph80 1       

172. Pince 5 ph80 1       

173. Pince 6 ph80 1       

174. Pince 7 ph80       1 

175. Pince 8 ph80 1       

176. Pince 9 ph80 1       

177. Pince 10 ph80       1 

178. Pince-Marof 1 ph80 1       

179. Pince-Marof 2 ph80 1       

180. Pince-Marof 3 ph80 1       

181. Benica 1 ph80       1 

182. Benica 2 ph80       1 

183. Benica 3 ph80       1 

184. Benica 4 ph80 1       

185. D. Lakoš 1 nh80   1     

186. D. Lakoš 2 nh80       1 

187. D. Lakoš 3 nh80 1       

188. D. Lakoš 4 nh80 1       

189. D. Lakoš 5 nh80   1     

190. D. Lakoš 6 nh80 1       

191. D. Lakoš ni preverjen ph80 1       

192. G. Lakoš 1 nh80 1       

193. G. Lakoš 2 nh80 1       

194. G. Lakoš 3 nh80 1       

195. G. Lakoš 4 nh80 1       

196. G. Lakoš 5 nh80 1       

197. G. Lakoš 6 nh80       1 

198. G. Lakoš 7 nh80 1       

199. G. Lakoš 8 nh80 1       

200. G. Lakoš 9 nh80 1       

201. Gaberje 1 ph80 1       

202. Gaberje 2 ph80 1       

203. Gaberje 3 ph80       1 

204. Gaberje 4 ph80   1     
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205. Gaberje 5 nh80       1 

206. Gaberje 6 ph80   1     

207. Gaberje 7 ph80       1 

208. Gaberje 8 nh80 1       

209. Gaberje 9 ph80       1 

210. Gaberje 10 nh80       1 

211. Kot 1 nh80 1       

212. Kot 2 nh80 1       

213. Kot 3 nh80   1     

214. Kot 4 nh80   1     

215. Kot 5 nh80   1     

216. Kot 5 nh80   1     

217. Kapca 1 nh80 1       

218. Kapca 2 nh80 1       

219. Kapca 3 nh80 1       

220. Kapca 4 nh80 1       

221. Kapca 5 nh80 1       

222. Kapca 6 nh80 1       

223. Kapca 7 nh80   1     

224. Kapca 8 ph80 1       

225. Kapca 9 nh80 1       

226. Hotiza 1 nh80       1 

227. Hotiza 2 ph80   1     

228. Hotiza 3 nh80   1     

229. Hotiza 4 nh80 1       

230. Hotiza 5 nh80 1       

231. Hotiza 6 nh80 1       

232. Hotiza 7 nh80 1       

233. Lend.gor. 1 ph80 1       

234. Lend.gor.   ph80     1   

235. Dolg.gor. 1 ph80   1     

236. Dolg.gor. 2 nh80 1       

237. Petišovci 1 nh80 1       

238. Petišovci 1 nh80 1       

239. Petišovci 1 nh80 1       

240. Petišovci 1 nh80 1       

241. Petišovci 1 nh80 1       

242. Petišovci 1 nh80 1       

243. Trimlini 1 nh80 1       

244. Trimlini 1 nh80 1       

245. Trimlini 1 nh80 1       

246. Trimlini 1 nh80 1       

247. Trimlini 1 nh80 1       

 
Opomba: zgornja tabela prikazuje trenutno stanje hidrantov na območju izvajanja javne 
službe. V obdobju 2014-2017 je intenzivno potekala izgradnja  novih hidrantov za 
zagotovitev požarnega omrežja.  
  
3.2 Zajetja za pitno vodo in rezervna zajetja  
 
Vodovodni sistem s katerim upravlja Eko-park ima eno vodno zajetje v Gaberju, maksimalne 
kapacitete 99 l/s. Vodni vir Gaberje se nahaja v gozdu blizu vasi Gaberje. Z izgradnjo nove 
vrtine smo črpališče na vodnem viru Gaberje v letu 2015 povečali iz 65 l/s na izdatnost 99 l/s.  
 
Po letu 2015 smo v vodovodni sistem A vključili še vodni vir Turnišče, ki je lociran v majhnem 
gozdu severno od vasi Turnišče. Vodni vir Turnišče je kapacitete 35 l/s iz katerega se bo v 
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primeru izpada vodnega vira v Gaberju, delno oskrboval tudi vodovodni sistem v Občini 
Lendava. V poskusnem obratovanju smo ugotovili, da v primeru izpada vodnega zajetja 
Gaberje, lahko vodni vir Turnišče oskrbuje občine Turnišče, Črenšovce, Odrance, Veliko 
Polano in le vasi Hotizo, Kapco, Kot, Gaberje in le v malem procentu vasi do Lendave v občini 
Lendava.   
  
Tabela 6: Vodna zajetja 

ID zajetja VS ID Ime zajetja 
X (Gauss 
Krueger) 

Y (Gauss 
Krueger) 

Tip vira 

7100 1301 Gaberje V-1/87 608113 159195 podzemni 

  Gaberje     2/12 608216 159370 podzemni 

  
Črpališče Turnišče 600938 166107 podzemni 

 

ID objekta za 
obdelavo vode 

Ime objekta za obdelavo vode 
Obdelana voda 
[m3] 

Kapaciteta [m3] 

Gaberje V-1/87 MV Lendava črpališče Gaberje 822612 2995920 

B-1/88 8  Črpališče Turnišče 
 

1734480 

 
Iz vodnega vira Gaberje (izdatnosti 99 l/s) se z vodo oskrbuje Občina Lendava, Občina 
Dobrovnik, Občina Kobilje in 70% porabe vode za Občine Črenšovci, Odranci in Velika Polana. 
Iz vodnega vira Turnišče se oskrbuje Občina Turnišče in 30% porabljene vode za Občine 
Črenšovci, Odranci in Velika Polana.  
 
Glede na podatke iz preteklih let smo predvideli količine za obdobje 2018-2021, ki jih 
prikazujemo v spodnji preglednici.  
 
Tabela 7: Predvidene količine 

OPIS Leto 2017 Leto 2018-2019 Leto 2020-2021 

Količina načrpane vode 1.147.717m3 2.364.296 m3 2.432.226 m3 

Količina prodane vode 1.004.178 m3 2.068.606m3 2.130.664 m3 

Vodne izgube    143.539 m3 295.690 m3  304560 m3 

Vodne izgube (%) 12,51% 12,51% 12.51% 

 
Izgubo na sistemu povzroča samo delovanje sistema, razna vzdrževalna dela in okvare na 
omrežju.  
 
Po letu 2020 je za vodni sistem A, predvidena izgradnja rezervnega vodnega vira. Eko-park 
kot izvajalec GJS ima izdelan načrt za zagotavljanje vpitne vode v izrednih razmerah, za 
minimalno porabo. 
 
3.3 Vodne pravice 
 
Za vodni vir Gaberje je pridobljeno vodno dovoljenje št. 35527-69/2012-9 z dne 28.9.2012 za 
99 l/s:   

 Vodnjak V-1/87 (črpališče Gaberje), parc. št. 177/3 k.o. Gaberje, v količini največ 65 
l/s oz. 2.049.840 m3/leto in 
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 Gaberje-2/12. parc. št. 176/1 in 176/2 k.o. Gaberje,  v količini največ 34 l/s oz. 
946.080 m3/leto 

 

Občina Lendava ima za 65 l/sek vodnih pravic. 
 

Za vodni vir Turnišče je pridobljeno vodno dovoljenje št. 35527-70/2012-5 z dne 28.9.2012 za 55 

l/s:   

 B-1/88 8(črpališče Turnišče), parc. št. 692/3 k.o. Turnišče, v količini največ 35 l/s oz. 
1.734.480 m3/leto 

 
 

3.4 Vodovarstvena območja 
 
Vodovarstvena območja so bila določena s hidrogeološko študijo, ki jo je izdelal geološki 
inštitut Ljubljana, vendar z Uredbo še niso določena. To je naloga, ki se jo je potrebno urediti 
v prihodnje, na Ministrstvo za okolje je bil v mescu septembru opravljen prvi sestanek.  
 
 
3.5 Cene obveznih storitev javne službe 
 
Spodnja preglednica prikazuje primerjavo med trenutno uveljavljenimi cenami in po 
elaboratu izračunanimi novimi cenami, ki jih izvajalec javne službe predlaga občini v 
potrditev za leto 2018. 
 
Tabela 8: Cena javne službe 

POSTAVKA CENE OSKRBE S PITNO VODO 
Obstoječe cene Predlagane cene 

EUR/m3   
oz. EUR/DN 20 

EUR/m3   
oz. EUR/DN 20 

Vodarina 0,4858 0,5161 

Vodarina-posebne storitve 0,7287 0,77415 

Vodno povračilo 0,0555 0,0555 

Omrežnina / priključek DN 20 2,7577 3,6342 

 
Izvajalec GJS v letu 2018 načrtuje minimalno spremembo cene vodarine ter posledično tudi  
spremembo cene posebnih storitev, ki jih izvajalec zaračunava na podlagi sklepa OS Občine 
Lendava ter na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS 
varstva okolja. 
 
Predlagana cena omrežnine je izračunana na podlagi Uredbe in bo jo izvajalec GJS uveljavil 
po potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja, s strani OS 
Občine Lendava.  
 
Cene se v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 87/2012, 109/12) oblikujejo z 
elaboratom o oblikovanju cen, ki se pripravlja vsako leto za tekoče leto.  
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4. PODATKI O NAČIN U IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

4.1 Število priključkov in odjemnih mest na javnem vodovodnem omrežju 
 
Tabela 9: Preglednica števila priključkov po velikosti na dan 31.10.2017 

Vodomer 
Faktor 

omrežnine 

Število 
odvzemnih 

mest 

Število 
priključkov 

Priključek DN < 20 1 6.143 5370 

Priključek 20< DN < 40  3 71 70 

Priključek 40< DN <50 10 17 16 

Priključek 50< DN <65 15 19 19 

Priključek 65< DN <80  30 0 0 

Priključek 80< DN <100 50 30 30 

Priključek 100< DN <150 100 4 4 

Priključek 150 < 200 2 2 

Skupaj  6.286 5.511 

  
2018-2021 predvidevamo , da se bo število priključkov s faktorjem 1 povečalo za cca 2,5 %, 
in sicer na račun novih priključkov pri gospodinjstvih in novih investicij v gospodarstvu.  
 
Tabela 10: Predvideno število priključkov po velikosti  v obdobju 2018 -2021 

Vodomer 
Faktor 

omrežnine 
Število 

odvzemnih mest 

Število 
priključkov 

Priključek DN < 20 1 6.316 5425 

Priključek 20< DN < 40  3 80 75 

Priključek 40< DN <50 10 20 18 

Priključek 50< DN <65 15 19 19 

Priključek 65< DN <80  30 0 0 

Priključek 80< DN <100 50 32 32 

Priključek 100< DN <150 100 4 4 

Priključek 150 < 200 2 2 

Skupaj   6.473 5.572 

 
4.2 Vzdrževanje in čiščenje javne infrastrukture 
 
Kompleten vodovodni sistem od črpališča do vodohramov se upravlja in nadzoruje preko 
avtomatskega nadzornega sistema, kar pomeni, da ves sistem deluje brez prisotnosti 
človeka. Za  odpravo napak je organizirana 24 urna dežurna služba. 

Pri upravljanju sistema zaznavamo sledeče težave: 

- težave s pritiskom vode v v stanovanjskih blokih, v višje ležečih stanovanjih v 
Tomšičevi ulici. 

- izterjava neplačnikov, predvsem v večstanovanjskih objektih 
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Zaradi dotrajanosti nekaterih delov sistema in nekvalitetnih materialov, ki so se vgrajevali 
prihaja večkrat do okvar na primarnem kakor tudi na sekundarnem vodu. Težave 
odpravljamo sproti, vgrajujejo se kvalitetnejši materiali, pozornost pa se posveča tudi 
preventivnim pregledom sistema.  
 
Posebno težavo predstavlja pritisk vode v gričevnatem delu. Zaradi nekontroliranih 
priklopov, je prišlo do nesorazmerja med zmogljivostjo sistema in porabo v določenih 
časovnih intervalih, ko posamezni porabniki zaradi nezadostnega tlaka v sistemu ne morejo 
dobiti zadostnega tlaka v sistemu. Trenutno je največ težav zaradi pritiska vode v Lendavskih 
in Dolgovaških goricah.  
 
Pri upravljanju vodovoda se srečujemo tudi s problemom neplačnikov. Kot upravljavec 
vršimo izterjavo skladno s slovensko zakonodajo in Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini 
Lendava. Težavna je izterjava neplačnikov v večstanovanjskih objektih, kjer dobivajo vsa 
stanovanja vodo po istem vodu, zaradi česar upravljavec proti neplačnikom ne more ukrepati 
skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava.  
 
4.3 Ukrepi za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 
 
Uporaba vode za pitje in pripravo hrane ter za osebno higieno predstavlja tveganje za 
zdravje, če zaradi bioloških, kemičnih ali fizikalnih lastnosti vode po njeni uporabi pride do 
bolezenskih sprememb ali kako drugače predstavljajo nevarnost za zdravje. 
Pri proizvodnji, pripravi in distribuciji pitne vode so tveganja lahko: 

 BIOLOŠKA, ki pomenijo prisotnost živih organizmov 

 KEMIČNA – intenzivno poljedelstvo in živinoreja, nehigiensko odvajanje odplak v 
neurejene greznice ali v opuščene vodnjake, številne opuščene in še aktivne 
gramoznice, melioracijski jarki, ki segajo do nivoja podtalnice, neurejena odlagališča 
odpadkov....so najpogostejši vzroki/viri kemičnega onesnaževanja pitne vode pri nas . 

 FIZIKALNO-KEMIČNA pomenijo spremembe lastnosti kemične vode 
(pH,temperatura,motnost,barva, vonj in okus) 

 
Za preprečitev tveganj, oziroma za odpravo morebitnih neskladnosti je pri upravljavcu 
vodovoda vzpostavljen notranji nadzor nad sistemom na osnovah HACCP sistema. Na osnovi 
HACCP sistema se izvaja  stalen nadzor nad tistimi mesti v oskrbi s pitno vodo, kjer se 
mikrobiološki in kemični dejavniki tveganja lahko pojavijo. 
 
V skladu s Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode in ostalimi predpisi, smo v letu 
2017 planirali izvesti 190 mikrobioloških in 46 kemičnih analiz, ter eno razširjeno analizo, ki 
jih izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota, s čimer se zagotavlja zdravstvena 
ustreznost pitne vode v javnem vodovodnem sistemu. 
Kontrola zdravstvene ustreznosti vode se izvaja tudi pri »Treh izvirih« in na novo postavljenih 
pipah v mestnem parku in v Spodnji ulici. 
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Tabela 11: Pregled rezultatov analiz od 01.01. do 30.09.2017 

Vrsta analize 
Plan 
2017 

Realizirano 01.01.- 
31.09. 
2017 

Rezultati analiz 

Mikrobiološke analize 190 172 172 ustreznih 

Kemijske analize 46 41  41 ustreznih 

 
Na osnovi letnega plana vzorčenja, ki ga skupaj izdelata ZZV Murska Sobota in upravljavec, je 
bilo v obdobju od 01.01.2017 do 30.09.2017 opravljenih 172 mikrobioloških analiz ter 41 
kemijskih analiz.  
 
Rezultati analiz kažejo, da so bili vsi vzorci kemijskih analiz ustrezni, neustreznih vzorcev 
mikrobioloških analiz ni bilo. V obdobju 2018-20121 načrtujemo enako število 
mikrobioloških in kemičnih analiz kot v letu 2017.  
 
Rezultati preskušanj so objavljeni na krajevno običajen način (spletna stran EKO-PARK d.o.o. 
Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva). V primeru izrednih razmer imata lastnik vodovodnega 
sistema in upravljavec izdelani Načrt oskrbe prebivalcev s pitno vodo v primeru izjemnih 
razmer. 
    
4.4 Ukrepi za zmanjševanje vodnih izgub v javnih vodovodih 
 
Eko-park kot upravljavec vodovodnega sistema v občini Lendava,  ima izdelan  načrt in 
ukrepe za zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu Lendava. 
Iz navedenih ukrepov sledi, da so se vodne izgube v obdobju 2014 -2017 zmanjšale na 17%.  
Program zmanjševanja vodnih izgub je priloga 1 tega programa. 
 
4.5 Način obveščanja uporabnikov javne službe 
 
Upravljavec je v odnosu do uporabnikov dolžan upoštevati predvsem določila občinskih 
odlokov o oskrbi s pitno vodo, Uredbo o oskrbi s pitno vodo, Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter vso 
ostalo vsakič veljavno področno zakonodajo. 
 
Izvajalec javne službe ima naslednja pooblastila in obveznosti obveščanja:  
- nemudoma obvestiti lastnice o nepredvidenih izpadih vode, 
- obveščati uporabnike GJS o izvajanju javne službe ter o njihovih obveznostih , 
- lastnice tekoče informirati o vseh zadevah, ki bi lahko kakorkoli vplivale na kakovost 

izvajanja te gospodarske javne službe, 
- obveščati uporabnike, Zdravstveni inšpektorat RS, Inštitut za varovanje zdravja RS  in 

drugo javnost v primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode in posredovati 
ustrezna priporočila o nadomestnem izvajanju oskrbe s pitno vodo, 

- letno obveščati javnost o izvajanju GJS,  
- pri izvajanju javne službe in obdelavi podatkov delovati v skladu z Zakonom o varstvu 

potrošnikov in Zakonom o varovanju osebnih podatkov. 
 
Izvajalec javne službe stranke obvešča na naslednje načine:  
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- s pisnimi obvestili 

- z objavami dokumentov, podatkov in obvestili na spletni strani 

- preko medijev (radijska obvestila) 

- Lendavske novice 

 

4.6 Izvajanje posebnih storitev z uporabo javne infrastrukture 
 

Na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva 
okolja, lahko izvajalec GJS vodo, ki ni namenjena izvajanju GJS (do sedaj je bila zaračunavana 
po sklepu OS kot trg), zaračunava kot posebno storitev. Prihodki posebnih storitev se 
upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena GJS (11. člen Uredbe). 
 
V obdobju 2018-2021 načrtujemo izvajanje posebnih storitev v količini 118.000 m3/leto 
prodane vode.  
 
4.7 Javne površine, za katere se iz javnega vodovoda zagotavlja pitna voda za pranje, 

namakanje ali oskrbo s pitno vodo, ki je namenjena splošni rabi.  
  

Iz javnega vodovoda se pitna voda uporablja za namakanje: 
- športnega paka Lendava 
- okolice vrtca Lendava 
- cvetličnih gred in drevoredov 
- mestnega parka 
- polnjenje fontane pred kulturnim domom 
- pranje ploščadi pred kulturnuim domom 
  
 
 
                                                                                                     Pripravil: 
                                                                                                     Eko-park d.o.o. 
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PRILOGA 1:  NAČRT IN UKREPI ZA ZMANJŠEVANJA VODNIH IZGUB 
NA VODODNEM SISTEMU LENDAVA 

 
1. Uvod 
 
Namen elaborata je prikaz potrebnih aktivnosti za zmanjševanja vodnih izgub v sistemu oskrbe s pitno vodo, ki 
jih opravlja Eko-park Lendava d.o.o. 
 
Vodne izgube so prepoznavne kot pereča problematika upravljanja vodovodnih sistemov. Namen elaborata je 
podrobneje pojasniti problematiko in ponuditi sprejemljive, ustrezne rešitve.  
 
Ključni cilji zmanjševanja vodnih izgub so omogočiti večjo varnost in zanesljivost obratovanja vodovodnega 
sistema, zagotoviti obratovalno sposobnost, ohraniti vrednost infrastrukture in zmanjšati stroške obratovanja, 
Zmanjšanje vodnih izgub ugodno vpliva  na: 

- povečanje razpoložljivih kapacitet vodovodnega sistema 
- zmanjšanje stroškov raziskav in investicij v iskanje dodatnih vodnih virov 
- nižje stroške električne energije 
- nižje stroške priprave vode 
- nižje stroške za vodna povračila in druge dajatve. 
- trajnost gospodarjenja z vodnimi viri in komunalno infrastrukturo. 

 
V podjetju Eko – park, Lendava d.o.o. smo zasnovali načrt zmanjševanja vodnih izgub v okviru posameznega 
vodovodnega sistema. Vodovodni sistem v občini Lendava zajema: 
 

Vodovodno zajetje Gaberje z kapaciteto 99 l/s 

Trije vodohrami kapacitete 635 m3, 100 m3 in 100 m3 

Transportni vodi        40 km 

Primarni vodi              93  km 

Sekundarni vodi       109 km  

Prečrpališča                13 ks  

Hidranti                     247 ks 

Vodni priključki    6.679  ks   

 
Skupna dolžina vodovodnega omrežja znaša približno 242 km. V vodovodnem sistemu obratuje sistem 
računalniškega daljinskega nadzora, v operativni center ki je nameščen na sedežu firme Eko-park  se daljinsko  
iz vodnega zajetja Gaberje prenašajo naslednje meritve: 
 meritev pretoka. 

- meritev nivoja vode.  
- in meritev tlaka. 
- In delovanje črpalk. 
-  Iz vodohramov se daljinsko prenašajo naslednji podatki:  
- meritev nivoja vode 
- delovanje črpalk. 

 
Preko računalnika v operativnem centru je tako omogočeno pregledovanje stanja po posameznih objektih in 
pošiljanje komand. Vse to omogoča 24-urno kontinuirano spremljanje stanja in takojšnje ukrepanje v primeru 
potrebe. 
 

2. Sistem spremljanja in obvladovanja vodnih izgub 
 
Za določitev in zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih sistemu v našem upravljanju, bomo vodovodna 
omrežja razdelili na posamezne manjše rajone. Rajon obsega del vodovodnega sistema, ki je smiselno zaključen 
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tako, da je mogoče znotraj njih izdelati vodno bilanco. Tako bo vodovodni sistem razdelili na šest rajonov in 
sicer: 
 

- vodovodno omrežje v Lendavi. 
- Vodovodno omrežje v Lendavske Goricah in Dolgovaških goricah 
- Vodovodno omrežje Lakoš-Hotiza 
- Vodovodno omrežje Trimlini-Petišovci 
- Vodovodno omrežje Čentiba-Benica 
- Vodovodno omrežje Dolga vas – Žitkovci 

 
Planiramo da bomo za določitev vodnih izgub znotraj posameznega rajona izvajali meritve pretokov in porabe 
vode za vsak rajon posebej. Na lokacijah kjer se meritve še ne izvajajo in je to za nadzor nad izgubami potrebno, 
planiramo zgradili nova merilna mesta, kjer bo mogoče spremljati pretoke in tlake z uporabo merilnika pretoka. 
Na osnovi meritev bo za izbrani rajon izdelana vodna bilanca v kateri bodo opredeljene vodne izgube. V rajonu 
za katerega bomo ugotovili, da so vodne izgube večje od sprejemljivih, bomo v nadaljevanju še natančneje 
pregledali. V ta namen bomo sklenili pogodbo z podjetjem usposobljenim za odkrivanje okvar na vodovodnem 
omrežju. Pogodbeni partner bo rajon, ki ga bomo določili sistematično pregledal z napravami za odkrivanje 
okvar. Na osnovi pregleda bo pogodbeni partner izdelal poročilo o pregledu v katerem bo natančneje določil 
lokacije okvar in mesta puščanj. Na osnovi poročil se bodo okvare in mesta puščanj sanirala v čim krajšem 
možnem času glede na prioritete. 
 
Planirani ukrepi: 

- Temeljna analiza baze odvzemnih mest in odkrivanje neevidentiranih priključkov 

 Stalna naloga 
- Nadgradnja nultega katastra vodovodnega sistema 

 Lociranje in snemanje še neevidentiranih cevovodov javnega vodovodnega sistema 

 Ižuriranje katastra vodovodnega omrežja 
- Vzpostavitev učinkovitega nadzora nad odvzemom vode iz hidravtnega omrežja.     

 Statistično spremljane okvar na vodovodnem omrežju in ureditev kritičnih odsekov, pri 
katerih prihaja do največjih izgub vode na sistemu.Zamenjava dotrajanih cevovodov  

 Zamenjava azbestnih cevovodov, planirano v projektu Vodooskrba Pomurja 
- Sistematično odkrivanje okvar na vodovodnem omrežju 

 V sodelovanju z zunanjo inštitucijo, diagnostika Plevnik, Andotehna… 

 Preventivni pregledi omrežja in objektov. 

 Nakup sodobnejše opreme za odkrivanje napak na šum.  

 Usposabljanje lastnega kadra za sistematično odkrivanje zahtevnejših okvar.  
- Vgradnja merilne opreme za spremljanje porabe vode po  rajonih. 
- Redna menjava, kontrola in popisovanje stanja vodomerov 

 

3. Vodna bilanca 
 
Za  vodovodni sistem bo letno izdelana vodna bilanca. Po vgraditvi merilne opreme po odsekih, se bo vodna 
bilanca pripravila po rajonih. Količine načrpane, prodane in neprodane vode za leto 2014,2015in v letu 2016 na 
vodovodnem  sistemu, je prikazana v spodnji tabeli.  
 

VODOVODNI SISTEM 
KOLIČINA ZAJETE 
VODE [m3/leto] 

KOLIČINA PRODANE 
VODE [m3/leto] 

NEPRODANA VODA 
[3/leto] 

IZGUBE 

Občina Lendava      2014 714.673 570.311 144.362 20,00% 

Občina Lendava      2015 905.855 743.971 161.844 17,80% 

Občina Lendava      2016 1.114.288 974.930 139.358 12,50% 
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4. Cilji za zmanjšanje izgub 
 
V prihodnje želimo vodne izgube na vodovodnih sistemih zmanjšati. Kot dolgoročni cilj smo si zadali zmanjšati 
vodne izgube pod 15%. Zavedamo se da zastavljenega cilja  ne bo mogoče doseči v kratkem času. Z izkušnjami, 
ki smo jih pridobili na področju odkrivanja in zmanjševanja vodnih izgub, bo za uspešno delo na tem področju 
potreben načrtovan in usklajen pristop v okviru podjetja ter stalen nadzor nad vodovodnim sistemom.  
 
V začetku leta  2012 smo se načrtno lotili zmanjševanja vodnih izgub in z odkrivanjem ter odpravo okvar do 
decembra leta 2012 uspeli znižati  količino zajete vode za vodovodni sistem  V letu 2016 smo tako znižali vodne 
izgube za cca. 6 %, glede na leto 2011. V prihodnjih letih do leta  2021 želimo postopno zmanjševati vodne 
izgube v povprečju 1 % na leto. 
 
V naslednjih 4 letih načrtujemo zmanjšanje vodnih izgub v vodovodnih sistemih v našem upravljanju po 
naslednjem terminskem planu: 

 do konca leta 2018 pod     15 %,  

 do konca leta 2021 pa na  12,5 %. 
 
 
Pripravil:  Stanko Gjerkeš 
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