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1. PREDSTAVITEV PODJETJA 

 

OSNOVNI PODATKI: 

Naziv podjetja: JEKO-IN, d. o. o., Jesenice 

Vrsta druţbe: javno podjetje 

Matična številka: 5926823 

Davčna številka: 67496717 

Osnovni kapital: 571.040,00 € 

E-mail: info@jeko-in.si 

Spletna stan: www.jeko-in.si 

 

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d. o. o., JESENICE je druţba v lasti Občine Jesenice in Občine Ţirovnica. Občina Jesenice ima 
poslovni deleţ v višini 92,93 % osnovnega kapitala druţbe, Občina Ţirovnica pa ima 7,07 % poslovni deleţ osnovnega kapitala druţbe. 

 

ORGANI  UPRAVLJANJA  IN VODENJA PODJETJA: 

 

SVET USTANOVITELJEV 

Svet ustanoviteljev sestavljata vsakokratna ţupana občin Jesenice in Ţirovnica, ki jima mandat v svetu ustanoviteljev preneha z iztekom 
funkcije ţupana. 

Skupni organ – Svet ustanoviteljev JEKO-IN, d. o. o., Jesenice je pooblaščen za izvrševanje posameznih pravic ustanoviteljev ter za 
usklajevanje odločitev občinskih svetov občin ustanoviteljic v primeru, ko občinska sveta ne sprejmeta enakih sklepov o ustanoviteljskih 
pravicah. 

 

SKUPŠČINA 

Skupščino druţbe sestavljata ţupana občin ustanoviteljic. Skupščina odloča o poslovanju druţbe s sklepi. V vsakem mandatu je 
predsednik skupščine predstavnik drugega druţbenika. 

 

NADZORNI SVET 

Nadzorni svet druţbe nadzoruje vodenje poslov druţbe. Sestavlja ga pet članov. Dva člana nadzornega sveta imenuje in razrešuje 
Občinski svet občine Jesenice, enega člana pa imenuje in razrešuje Občinski svet občine Ţirovnica. En član nadzornega sveta iz občine 
Jesenice je po funkciji direktor Komunalne direkcije občine Jesenice. Dva člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev zaposlenih 
v JEKO-IN, d. o. o., voli svet delavcev. 

 

Predsednik :   Trojar Branko            od  17.12.2010 

Nataša Kragolnik      do  14.12.2010  (pretek mandata v nadzornem svetu) 

Člani: Anton Poţar 

Tamara Hribar 

Marko Markelj 
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DIREKTOR PODJETJA 

Direktor vodi in organizira druţbo na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja druţbo brez omejitev. 

Do 17. 03. 2010 je funkcijo direktorja druţbe opravljal mag.Aleksander Kupljenik. 

Od 17. 03. 2010 dalje je opravljala funkcijo v.d. direktorja Nuša Jelenc.  

Od 01. 02. 2011 dalje funkcijo direktorja druţbe opravlja Ivan Hočevar. 

     

Organizacijska shema podjetja: 
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2. POROČILO DIREKTORJA 

 

Dejavnosti druţbe so oskrba s pitno vodo, oskrba z daljinsko toploto, prodaja in distribucija zemeljskega plina, odvajanje in čiščenje 
odpadnih vod, ravnanje z odpadki, vzdrţevanje cest, vzdrţevanje zelenih javnih površin, pogrebna in pokopališka dejavnost in upravljanje 
trţnice na Jesenicah. Podjetje ima v skladu z 12. členom Zakona o javnih gospodarskih sluţbah javna pooblastila za opravljanje nalog v 
zvezi z dejavnostmi, ki jih na podlagi področnega odloka opravlja za občino Jesenice in občino Ţirovnica (strokovno tehnične, 
organizacijske in razvojne naloge v zvezi s komunalni infrastrukturnimi objekti in napravami, s katerimi upravlja, izdajanje soglasij oziroma 
dovoljenj za priključitev na javno vodovodno omreţje, javno kanalizacijsko omreţje, javno omreţje zemeljskega plina, javno vročevodno 
omreţje ter na druge komunalne infrastrukturne objekte in naprave, ki jih ima v najemu, določanje pogojev in izdajanje soglasij k 
dovoljenjem za posege v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo, ki jo upravlja). 

 

Osnovno nalogo podjetja, to je učinkovito in kvalitetno izvajanje gospodarskih javnih sluţb podjetje izvaja v okviru sektorjev Komunalne 
dejavnosti, Oskrba z vodo, Oskrba z energijo in Strokovnih sluţb.  

Dejavnosti se izvajajo na različnih lokacijah: 

 uprava podjetja na C.M.Tita 51 in 49, 

 komunalna baza , Cesta Franceta Prešerna 13, Jesenice, 

 centralna čistilna naprava Jesenice, Javorniško nabreţje 19, Jesenice, 

 deponija Mala Meţakla, 

 zbirni center Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 13, Jesenice, 

 pogrebna in pokopališka dejavnost, Blejska Dobrava 117, Blejska Dobrava, 

 delavnica za delavce sektorja Oskrbe z energijo, Industrijska 1/A, Jesenice. 

 

Poslovno leto 2010 je bilo za podjetje zelo dinamično. Najpomembnejša je sprememba, ki je posledica prehoda infrastrukture na lokalne 
skupnosti v skladu s slovenskim računovodskim standardom in prehod pristojnosti potrjevanja cen komunalnih storitev iz drţave na lokalno 
skupnost. Podpisane so najemne pogodbe za celotno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, ravnanje z 
odpadki, pokopališko dejavnost, oskrbo s toplotno energijo in zemeljskim plinom. Glede cen pa je stanje bolj zapleteno. V skladu s 
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja (v nadaljevanju Pravilnik) 
so oblikovane cene za oskrbo s pitno vodo v obeh občinah, cene za odvajanje in čiščenje odpadnih vod v občini Jesenice, v obč ini 
Ţirovnica pa ne. Tudi cene s področja ravnanja z odpadki še niso oblikovane v skladu s Pravilnikom. Trenutno so cene komunalnih storitev 
z Uredbo zamrznjene in ostajajo zamrznjene tudi naprej (do konca avgusta 2011). Podjetje se sooča s teţavami, ki jih ta neusklajenost 
med Pravilnikom, uredbo o določitvi najvišjih ce komunalnih storitev in računovodskim standardom (predvsem glede aktiviranja investicij) 
povzroča. Obstoječe cene ne pokrivajo niti stroška najemnine z zavarovanjem, niti stroška izvajanja storitev.V zvezi z najemninami bo 
nujen dogovor o pokrivanju teh stroškov z obema občinama. Občine bi morale ta del pokrivati s subvencijami, za kar pa je potrebno 
soglasje občinskih svetov.   

 

Podoben problem je tudi na področju oskrbe z energijo, kjer je z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za 
namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce zamrznjen fiksni del cene. Problematično je predvsem pokrivanje stroškov najemnine 
in zavarovanja infrastrukture, za kar bo potrebno z občinami lastnicami skleniti ustrezne dogovore. 

 

V letu 2010 je Skupna notranja revizijska sluţba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Ţirovnica na zahtevo ţupanov občine 
Jesenice in Ţirovnica opravila nadzor dela poslovanja javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice. Komisija je ugotovila 
razlike med obračunano okoljsko dajatvijo uporabnikom, nakazili dajatve v občinske proračune in odmerjeno okoljsko dajatvijo s strani 
ARSO za obdobje od leta 2007 do konca oktobra leta 2010. Sklepna ugotovitev je, da je potrebno te zneske poračunati med uporabniki, 
podjetjem JEKO-IN, d.o.o., Jesenice  in občinami. V zvezi s tem smo ţe v oktobru in novembru 2010 začeli s poračunom teh sredstev do 
uporabnikov v občinah Jesenice in Ţirovnica, tako, da do poračuna ne zaračunavamo okoljske dajatve pri komunalnih storitvah. Poračun 
ostalih sredstev se bo izvedel v letu 2011. 
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V letu 2010 je bil podpisan aneks k pogodbi za ponovni zagon projekta Termis, podpisana je bila pogodba za nadaljevanje projektiranja in 
izdelave projektne dokumentacije za tretjo stopnjo čiščenja na čistilni napravi. S tem so bili ustavljeni pravdni postopki, hkrati je to 
pomenilo dodatne stroške, saj smo v letu 2010 odplačali obveznosti še iz leta 2009. 

 

V letu 2010 sta bili izdani dve odločbi za plačilo globe. Ena odločba je bila izdana s strani inšpektorja za vrastvo osebnih podatkov za 
prekršek, storjen še v letu 2009. Druga odločba je bila izdana s strani inšpektorja za varstvo okolja zaradi neizpolnjevanja zahtev za 
obdelave odpadkov pred odlaganjem na deponiji. Globa je bila v skladu z dogovorom z obema ţupanoma poravnana, kljub temu, da 
podjetje za to ne more prevzemati odgovornosti.  

 

Na področju investicijskih vlaganj so bile načrtovane obnove in posodobitve večinoma izvedene, investicije se vodijo v skladu z najemnimi 
pogodbami. Izdelane so bile tudi dokumentacije za izvedbo investicij v prihodnjih letih, kot na primer prestavitev vstopnega platoja na Mali 
Meţakli, kanalizacija Podmeţakla, vročevod za halo Podmeţakla. Investicije praviloma vodijo občinske sluţbe, JEKO-IN pa sodeluje pri 
pripravi projektne dokumentacije kakor tudi pri sami izvedbi. 

 

Uredili smo garderobe za zaposlene na Blejski Dobravi ter jim nabavili nove pogrebne uniforme. Nabavljeno je bilo tovorno vozilo kiper, 
manjše tovorno vozilo, osebno vozilo, kosilnica ter naročeno pogrebno vozilo. 

Izdelana je bila tudi idejna zasnova za novo upravno stavbo. Zaradi visoke investicijske vrednosti smo aktivnosti na tem področju ustavili. 

 

Največ problemov v prihodnosti bo povezanih s cenami storitev in vse bolj zahtevne zakonodaje na vseh področjih. Trenutno najbolj 
izstopa področje odpadkov. Problemi so in bodo posledica zamrznitve cen, zaradi česar ni moţno izpolnjevanje obveznosti po najemnih 
pogodbah z občinami, posledično to pomeni pomanjkanje investicijskih sredstev za vlaganja v infrastrukturo in upočasnitev razvoja v teh 
dejavnostih.  

 

2.1 RAZVOJNI NAČRTI 

 

Osnovna naloga vsakega podjetja je, da ustvarja poslovne učinke v obliki proizvodov in storitev, ter z njihovo prodajo doseţe maksimalen 
učinek. V javnem podjetju je pomembno tudi dejstvo, da ob spremljanju in upoštevanju nenehnih sprememb na področju zakonodaje, 
razmer na trgu ipd. zagotavlja kvalitetne storitve, zanesljivo in zadovoljivo oskrbo občanov s storitvami komunalnih dejavnosti s področja 
varstva okolja in energetike. To je hkrati ena od strateških usmeritev in del vizije podjetja, ki jo lahko dosegamo tudi s pomočjo uvedbe 
sistema kakovosti in kontrole stroškov. Skupaj to poveţemo v sistem uravnoteţenih kazalnikov, ki ga bomo v prihodnje v podjet ju 
postopoma uvajali na vseh področjih. 
 
Razvojni načrti so opredeljeni v letnem načrtu in občinskih operativnih programih.  
 
Komunalne dejavnosti: 

 oblikovanje cen, ki bodo pokrivale vse stroške za najemnino infrastrukture, zavarovanje in stroške za izvajanje storitev, 

 nadgradnja ločenega zbiranja odpadkov – zbiranje odpadne embalaţe in kuhinjskih odpadkov po sistemu od vrat do vrat, 

 izgradnja zbirnega centra v občini Ţirovnica, 

 izgradnja tretje stopnje čiščenja na čistilni napravi Jesenice, 

 dograditev kanalizacijskega sistema v obeh občinah in s tem zagotoviti moţnost priključevanja odpadnih vod, da bo izpolnjena 
zahteva po 95% priključenosti v aglomeracijah z zgrajenim kanalizacijskim omreţjem, 

 sanacija skladišča ter upravne stavbe na pokopališču Blejska Dobrava, 

 stalno izboljševanje tehnološke opremljenosti v vseh dejavnostih, 

 dolgoročno - zaposlitev strokovnega sodelavca za promet ter varstvo in zdravje pri delu,  geodeta za nadgradnjo GIS ( kataster 
pogrebna sluţba, operativni katastri vodovod, kanalizacija, javne površine, …). 
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Oskrba s pitno vodo: 

 izgradnja telemetričnega sistema 

 načrt obvladovanja izgub v omreţju s ciljem zmanjševanja le-teh 

 obnova omreţja in objektov skladno z letnimi plani 
 
 
Oskrba z energijo: 

 širitev vročevodnega omreţja z novimi porabniki in tendenco po izenačevanju sezonske porabe (zima / poletje) ; dom ostarelih 
(Bergel), Hala Podmeţakla, Upravna enota, Pošta, …, 

 optimizacija oz. dvig izkoristka vročevodnega omreţja z izdelavo analize in posledično ukinitvijo/spremembo posameznih odsekov 
ali vej, 

 obnova vročevodnega omreţja in toplotnih postaj v skladno z letnimi plani, 

 niţanje nabavne cene energije in zadostitev zakonskih obvez na področju vira energije (OVE in URE), 

 uskladitev in optimiranje cenovne politike z vidika razmerja med ceno priključne moči in porabljene energije (fiksni / variabilni del), 

 obnova plinovodnega  omreţja in (merilno)regulacijskih postaj v skladno z letnimi plani 

 širitev plinovodnega  omreţja z novimi priključki   

 stalno izboljševanje tehnološke opremljenosti v obeh dejavnostih, 
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3. POROČILO NADZORNEGA SVETA 
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4. IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA IN NADZORNEGA SVETA 
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5. SEKTOR OSKRBE Z VODO 

 

5.1 SPLOŠNO 

 

Leto 2010 je v Sektorju oskrbe z vodo je pomembneje zaznamovalo nekaj dogodkov: 

 V občini Ţirovnica je s 1.1.2010 pričela veljati nova cena storitev pri oskrbi s pitno vodo. 

 Prestavitev vodovoda Peričnik fi400 v dolţini 100m, katero smo opravili sami. 

 Bolj dinamično investicijsko vzdrţevanje, predvsem moramo poudariti izboljšanje kloriranja na Planini pod Golico, 
zaščito vodnega vira v Medjem dolu (Javorniški Rovt) pred zatekanjem zalednih voda v zajetje, ter ureditev 
vodooskrbe na Blejski Dobravi. 

 Daljša bolniška odsotnost dveh delavcev in s tem povezane nove zaposlitve dveh delavcev. 

 Odhod v zasluţen pokoj dolgoletnega sodelavca Franca Aliča. 

 Skupaj s Komunalno direkcijo smo pripravili predlog Operativnega plana oskrbe s pitno vodo za območje občine 
Jesenice za obdobje 2011 do 2017, ki bo osnovno vodilo našega delovanja v bodoče. Operativni program bo s 
strani Občinskega sveta občine Jesenice sprejet predvidoma v začetku leta 2011. 

 Pripravili smo tudi osnutek Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda za obe 
občini. 

 Jeseniški občinski svet je sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo na področju Občine Jesenice -uradno prečiščeno 
besedilo. 

 

5.2 POGOJI POSLOVANJA 

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih sluţbah, Zakona o varstvu okolja ter Pravilnika o oskrbi s pitno vodo Sektor 
oskrbe z vodo opravlja dejavnost zbiranja, čiščenja in distribucije vode za jeseniško in ţirovniško občino. Za opravljanje 
naše dejavnosti nam sluţijo pravni akti: Pravilnik o pitni vodi, Zakon o vodah, Zakon o zdravstveni ustreznosti ţivil in 
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z ţivili, Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenih območij, Uredba o kakovosti 
podzemne vode, Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Jesenice in Ţirovnica, Odlok o 
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice in Ţirovnica, Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja 
in območja kopalnih voda, Pravilnik o merilnih inštrumentih, Zakon o meroslovju, Pravilnik o meroslovnih zahtevah za 
vodomere, Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev ter Pravilnik o metodologiji oblikovanja cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja. Decembra 2009 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice. 

 

Naš osnovni cilj je, da občanom jeseniške in ţirovniške občine zagotovimo zdravstveno ustrezno pitno vodo v zadostnih 
količinah in brez poprejšnje priprave, torej brez obdelave in dodajanja kemijskih sredstev.  

 

Pitna voda se smatra za ţivilo, zato mora biti vzpostavljen notranji nadzor nad opravljanjem storitve na osnovi HACCP 
sistema. HACCP je primarno osnovan tako, da se osredotoča na dejavnike tveganj in tvegane okoliščine, ki obstajajo pri 
oskrbi s pitno vodo, da odstrani dejavnike tveganj in tvegane okoliščine ter nadzoruje celoten sistem z internim nadzorom. 

 

Nadzor nad našim delom izvaja Ministrstvo za zdravje z monitoringom, ki ugotavlja ali pitna voda izpolnjuje zahteve za 
mejne vrednosti parametrov, podanimi z veljavno zakonodajo, v okviru internega nadzora pa nam zgoraj navedeni Pravilnik 
o pitni vodi prav tako nalaga, da tekoče (tedensko, mesečno) tudi sami jemljemo vzorce pitne vode za potrebe 
mikrobioloških preiskav in kemijskih analiz, katerih izvidi nam potrdijo (ali ovrţejo) pravilnost in učinkovitost našega 
internega dela. 

 

Z Zakonom o vodah je vzpostavljen pravni okvir za določitev vodovarstvenih območij in zaščitni ukrepi ter omejitve v teh 
območjih. Zaradi stroţjega vodovarstvenega reţima je nastal problem izplačevanja nadomestil za izpad prihodka na 
vodovarstvenih zemljiščih, saj je ta strošek naprtil izvajalcu javne sluţbe. 
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5.2.1 KAZALNIKI KAKOVOSTI 

 

Z letošnjim letom smo nastavili nove kazalnike: število okvar, dolţina obnovljenih vodovodov, stroški vzdrţevanja na 
kilometer vodovoda. Smatramo, da so novi kazalniki smiselni, le da bodo pokazali uspešnost procesa šele v nekaj letih. 

 

Tabela 1: Število okvar po občinah 

leto/obdobje Število okvar občina Jesenice Število okvar občina Ţirovnica Skupaj 

2005 37 4 41 

2006 48 10 58 

2007 39 14 53 

2008 41 12 53 

2009 40 13 53 

2010 28 17 45 

 

Število okvar je bilo v letu 2010 zelo nizko, še vedno velja in tako tudi planiramo 1 okvaro na teden. Število okvar sicer samo 
po sebi ne pove dosti. V naslednjih letih bo na območju obeh občin potekala obnova omreţja, pri katerih ţe v fazi 
projektiranja sodelujemo s projektanti. Naše sugestije so tudi v smeri izločitev vodov, ki niso v območju obnove, a se jih da 
izločiti. Pričakujemo manjše število okvar šele po štirih letih. 

 

Tabela 2: Dolţina obnovljenih vodovodov 

leto/obdobje 
Dolţina obnovljenih vodovodov 

občina Jesenice (m) 
Dolţina obnovljenih vodovodov 

občina Ţirovnica (m) 
Skupaj 

2010 400 680 780 

 

Obnova omreţja bo v naslednjih letih po izdelanih planih intenzivnejša. 

 

Tabela 3: Stroški vzdrţevanja na kilometer vodovoda 

Leto /obdobje 
Stroški na kilometer vodovoda občina 

Jesenice 
Stroški na kilometer vodovoda občina 

Ţirovnica 
Skupaj 

2010    

 

Kazalnik smatramo za dober, dejansko bomo podatke lahko začeli spremljali z letom 2011. Pričakujemo povezavo tega 
kazalnika s prejšnjima dvema. 

 

Tabela 4: Deleţ upravičenih reklamacij na obračun porabe pitne vode 

leto/obdobje 
število vseh reklamacij na 

obračun storitve 
število upravičenih reklamacij 

deleţ upravičenih reklamacij / št. vseh 
reklamacij 

2006 27 7 25,9 % 

2007 23 6 26,0 % 

2008 28 5 17,8 % 
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2009 26 5 19,2 % 

2010 15 7 46,6% 

 

Reklamacije rešujemo izključno samo še na podlagi pisnih zahtevkov. Telefonske reklamacije v letu 2010 ne upoštevamo. 
Deleţ upravičenih reklamacij je sicer visok, a je bilo pisnih reklamacij pomembno manj. Upravičenih reklamacij je sicer po 
številu v okviru prejšnjih let. 

 

Tabela 5: Deleţ upravičenih reklamacij na dobavo pitne vode 

leto/obdobje 
število vseh reklamacij na 

dobavo pitne vode 
število upravičenih reklamacij 

deleţ upravičenih reklamacij / št. vseh 
reklamacij 

2006 11 2 18 % 

2007 7 1 14 % 

2008 5 1 20 % 

2009 4 1 25 % 

2010 2 0 0 % 

 

Na dobavo pitne vode sta bili lani dve reklamaciji. Obe se nanašata na Razgledno ulico. V enem primeru smo stranki 
obrazloţili, da je tlak, ki ga zagotavljamo zadosten, v enem primeru pa smo prejeli reklamacijo, a stranka ni vedela, da so na 
lastnem viru, ki ga mi ne upravljamo. 

 

Tabela 6: Število vzetih vzorcev pitne vode pri internem nadzoru 

leto/obdobje 
Mikrobiološke preiskave 

ustrezne       neustrezne 
% 

Kemijske analize 

ustrezne       neustrezne 
% 

2006 169                  16 9,5 39                    0 0 

2007 183                  17 9,3 33                    1 3 

2008 175                  21 12 29                    0 0 

2009 176                  24 13,6 26                    0 0 

2010              190                    6 3,2                   31               0 0 

 

Število mikrobiološko neustreznih vzorcev se je glede na obdobje od l. 2006 do l. 2009 močno zniţalo, predvsem zaradi 
dokončne ureditve (avtomatizacije) sistemov za dezinfekcijo pitne vode, kje je to potrebno (Plavški rovt – merilec motnosti in 
UV dezinfekcija, Planina pod Golico – dezinfekcija s Na hipokloritom na avtomatski način). V l. 2010 je bila sanirana tudi 
hudourniška struga nad zajetjem »Pod smreko« v Javorniškem rovtu - prav zaradi raztekanja površinske vode nad tem 
zajetjem je bilo v letu 2009 kar nekaj neustreznih vzorcev.  

 

Način preventivnega dela (čiščenja, vzdrţevanja) in ohranjanje visokega nivoja izvajanja dobre higienske prakse na 
vodovodnih sistemih se je pokazal kot pravilen. 
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5.3 KORISTNI PREDLOGI 

 

V našem sektorju so delavci v letu 2010 predlagali tri koristne predloge: 

 Po popravilu okvar na primarnih vodih je vedno prišlo do zatekanja umazanije v vodohrane, kar je povzročalo 
dodatna dela pri čiščenju. Predlog je bil v predelavi strojnih inštalacij tako, da smo pred bazenom naredili dodaten 
izpust, tako, da sedaj umazano vodo ne spuščamo več v bazen. Koristni predlog je bil izveden na VH Zastrana, 
bomo pa s predelavami nadaljevali tudi na drugih vodohranih v okviru zmoţnosti. 

 Montaţa opozorilnih utripajočih luči na avtomobili-še nismo izvedli. Planirano je v letošnjem letu 

 Nakup prenosnega računalnika z GSM povezavo za spremljanje in krmiljenje omreţja bomo realizirali, ko bo 
telemetrični sistem tako dograjen, da bo realizacija predloga smiselna. 

 

5.4 OBJEKTI IN NAPRAVE V NAJEMU 

 

Sektor oskrbe z vodo upravlja in vzdrţuje 198 km primarnega in sekundarnega vodovodnega omreţja, na katerem je 54 
vodozbirnih objektov in 545 hidrantov (podatek je s pregleda hidrantov v letu 2008). Za potrebe merjenja porabljene količine 
pitne vode imamo vgrajenih 4.236 vodomerov na dan 13.12.2010, ki jih moramo v skladu z Zakonom o meroslovju umerjati 
po preteku petih let od leta vgradnje. Za daljinsko odčitavanje imamo nadgrajenih 40 vodomerov. 

 

Večina vodovodnega omreţja, je bila zgrajena v letu 1934 in 1954, posebno po naseljih, glavna primarna vodovoda Peričnik 
in Završnica pa sta bila zgrajena letih 1970 in 1980. Primarni vodovod Peričnik je iz azbestnocementnih cevi premera 400 
mm cca 10.000m vodovod Završnica pa je iz polivenilcloridnih cevi (PVC) premera 250 mm. Obe vrsti materialov se danes 
več ne smeta vgrajevati. 

 

Obnova obstoječega vodovodnega omreţja poteka v glavnem z obnovo ostale komunalne infrastrukture ter v okviru 
moţnosti koriščenja sredstev iz najema in občinskih sredstev v skladu s sprejetim Operativnim programom. 

 

5.5 IZVAJANJE NALOG IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  

 

Glede na nove zadolţitve iz Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, o monitoringu kemijskega stanja vodnega vira, monitoringu 
količine zajete pitne vode, distribuiranih količin pitne vode in merjenja izgub pitne vode v omreţju moramo uvesti telemetrijo 
vodovodnega sistema. Vgradili smo ţe vodomere na potrošnji v vodohranih. V vodohranu v Plavškem rovtu smo zaradi 
občasnega kaljenja vodnega vira (povečane motnosti) vgradili merilec motnosti vode (turbidimeter) na dotoku vode v 
vodohran. Turbidimeter zvezno z elektromotornim ventilom po potrebi zapira dotok motne, kalne vode v celice vodohrana, 
naknadna dezinfekcija vode pa se izvaja z UV svetlobo in ne s klorom (ni stranskih produktov kloriranja, kar je vsekakor 
ugodnejše za odjemalce). Podatki o povečani motnosti se preko GSM modema prenašajo na mobilni telefon deţurnega 
vzdrţevalca vodohrana. V letu 2010 v nobenem primeru ni prišlo do zatekanja kalne vode v vodohran oz. v potrošnjo, 
dezinfekcija je bila učinkovita, zato lahko rečemo, da sistem deluje uspešno. V vodohranu Planina pod Golico je bil vgrajen 
avtomatski ventil na dotoku vode iz zajetja, ki omogoča, da z regulacijo vode zagotavljamo učinkovitejšo dezinfekcijo (ker je 
pač glede na naravo vira pitne vode in lokacijo – pod stanovanjskimi hišami, vikendi potrebna), podatek o dotoku vode oz. 
njeni višini v vodni celici vodohrana pa se prav tako zvezno prenaša na operativni računalnik in telefon deţurnega 
vzdrţevalca. 

 

Poudarek dela Sektorja oskrbe s pitno vodo je zadostiti zahtevam lastnega HACCP sistema z izvajanjem preventivnih 
pregledov vodozbirnega območja vodnih virov (vodovarstvenih pasov), pregledi in vzdrţevanjem objektov za zajem in 
zbiranje pitne vode, pregledi, kontrolami in izpiranjem primarnega in sekundarnega cevovoda. V smislu preventivnega dela 
izvajamo tudi  čiščenja in dezinfekcije objektov – vodohranov, zajetij in razteţilnikov v skladu s terminskim planom, kar 
zaenkrat omogoča ohranjanje visoke kakovosti pitne vode in preprečuje potrebo po njeni nadaljnji konstantni obdelavi 
(dezinfekciji). Poleg vzorčenja z meritvami za določitev mikrobiološke slike vode izvajamo tudi mikrobiološke hitre teste, 
katerih rezultati nam sluţijo kot podlaga za izvedbo nadaljnjih ukrepov v smislu preprečevanja poslabšanja kvalitete vode iz 
vodovodnih sistemov Te teste izvajamo sami. Za potrebe tako mikrobioloških preiskav kakor fizikalno kemijskih analiz pitne 
vode, ki jih izvaja pooblaščeni laboratorij Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj, odvzemamo vzorce vode po mesečnih oz. 
letnem planu. Vodimo vso dokumentacijo v zvezi z opravljenim delom po načelih sistema HACCP. Lokalno prebivalstvo 
obveščamo o stanju na področju oskrbe s pitno vodo. Pomembno je tudi sodelovanje s strokovnimi sluţbami in upravljavci 
večjih javnih objektov v smislu vzdrţevanja interne vodovodne napeljave zaradi ohranjanja kvalitete pitne vode na koncu 
trošil (šole, vrtci, bolnišnica). 
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Drţavni monitoring kvalitete pitne vode se izvaja na končnih mestih vodovoda, to je na vodovodnih pipah pri potrošnikih, na 
kar pa kot upravljavci primarnega vodovoda nimamo neposrednega vpliva glede kvalitete vode v hišnem vodovodu, skladno 
z določili Pravilnika o pitni vodi posredujemo le priporočila in navodila za vzdrţevanje internega (hišnega) vodovodnega 
omreţja. 

 

V letu 2010 je bilo v sklopu internega nadzora odvzetih 226 vzorcev za potrebe mikrobioloških preiskav in kemijskih analiz, 
za potrebe drţavnega monitoringa pa 100. Vsa laboratorijska preizkušanja odvzetih vzorcev so bila opravljena v 
pooblaščenih laboratorijih ZZV Kranj, Ljubljana in Maribor. 

 

Za učinkovito preventivno delo je najpomembnejše spremljanje mikrobiološke slike pitne vode kakor tudi fizikalno kemijskih 
parametrov. 

 

Tabela 7: Število in vrsta nalog, ki so bile v letu 2010 opravljene na vodovodih v našem najemu v smislu zagotavljanja 
zdravstvene ustreznosti vode in izboljševanja varnosti oskrbe z vodo 

Vrsta dejavnosti, opravil Število 

Izvedba fizikalno – kemijskih meritev parametrov v vodi, opravljenih mikrobioloških terenskih 
testiranj in ugotavljanja vizualnih lastnosti vode: 

288 

Sanitarno tehnični pregledi vodozbirne oz. vodovplivne okolice vodnih virov in posameznih 
vodovodnih objektov (vključno z rutinskimi kontrolami): 

1411 

Opravljena preventivna čiščenja in dezinfekcije objektov in dezinfekcije vodovodne napeljave 
(nove oz. obnovljene): 

138 

Opravljena vzdrţevalna, sanacijska dela v in ob objektih (vključno s čiščenjem okolice in košnjo) 80 

 

Tabela 8: SUMARNA TABELA – PREGLED VODOVODOV (glede na zdravstveno ustreznost in fizikalno kemijske lastnosti) 

VODOVOD  ZDRAVSTVENA USTREZNOST VZORCI KLASIFIKACIJA GLEDE NA 
CELOKUPNO TRDOTO 

USTREZNI NEUSTREZNI 

PERIČNIK USTREZNA (brez obdelave*) 101 1 MEHKA 

PLAVŠKI 
ROVT 

USTREZNA* (ob izločanju motne, 
kalne vode in konstantni 
dezinfekciji) 
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1 

SREDNJE / ZELO TRDA 

PLANINA POD 
GOLICO 

USTREZNA* (ob konstantni 
dezinfekciji) 

25 0 SREDNJE TRDA 

KOČNA USTREZNA (brez obdelave*) 22 1 SREDNJE TRDA 

AJDNA USTREZNA (brez obdelave*) 31 0 MEHKA 

ZAVRŠNICA USTREZNA (brez obdelave*) 98 3 MEHKA 

JAVORNIŠKI 
ROVT 

USTREZNA (brez obdelave*) 22 2 MEHKA 

Legenda:  *obdelava pomeni konstantna uporaba fizikalno - kemijskih postopkov (filtracija, sedimentacija) ali sredstev (dezinfekcija) za ohranjanje 
zakonsko predpisane kvalitete pitne vode. 

 

Vsi vzorci, ki so bili neustrezni, so bili vzeti za potrebe mikrobioloških preiskav. Izolativna vrednost v pitni vodi nezaţelenih 
bakterij v neustreznih vzorcih je bila skoraj v vseh primerih v najniţji moţni izolativni vrednosti, tako da posebnih ukrepov v 
smislu omejevanja porabe nismo izvajali, saj zdravje potrošnikov absolutno ni bilo ogroţeno.  
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 Neustrezni vzorec na vodovodu Peričnik je bil odvzet v času, ko je bilo potrebno zaradi teţav z distribucijo pitne 
vode (zaradi nihanja pretoka v enem od razteţilnikov) v sistem vključiti tudi vodo iz vira Mlake, ki pa je mikrobiološko 
slabše kvalitete in je bil zato nekaj let nazaj tudi izločen iz sistema konstantne oskrbe. 

 Neustrezni vzorci iz vodovoda Završnica so bili odvzeti na internem vodovodnem omreţju javnih objektov (2) in eden 
v zajetju Završnica (zaradi nepravilne dispozicije pokošene trave okolice zajetja z namenom »zatravitve« dela terena 
), 

 V neustreznih vzorcih iz vodovodov Plavški rovt in Kočna so bile izolirane samo bakterije, ki nam kot indikatorski 
parametri sluţijo kot pokazatelj določenih »nepravilnosti« na interni vodovodni napeljavi, kjer sta bila vzorca tudi 
odvzeta (majhen pretok in posredno  zastajanje vode v omreţju, predhodna inštalacijska dela na internem omreţju 
ipd….). 

 Neustrezna vzorca iz vodovoda Javorniški rovt sta sovpadala z zaključkom ureditve kanalete za odtok zaledne vode 
nad obstoječim zajetjem, ko razmere še niso bile do konca stabilizirane. Po dokončanju del in umiritvi razmer na 
terenu do neustreznih vzorcev ni več prihajalo. 

 

5.6 KOLIČINA IN CENE 

 

5.6.1 KOLIČINA PRODANE VODE 

 

Poraba vode v gospodinjstvih  in gospodarstvu še vedno pada. V letu 2010 smo ugotovili skupno za 3% padec porabe vode 
glede na leto 2009. Zaradi trenda padanja porabe vode iz prejšnjih let padec porabe vode predvidevamo tudi v letu 2011. 

 

V letu 2009  je bila sprejeta nova cena vode 0,3624 €/m3 za gospodinjstva in za gospodarstvo. V Občini Jesenice je začela 
veljati s septembrom 2009, v Občini Ţirovnica pa 1.1.2010, a je še vedno ena od najniţjih cen v Sloveniji. Prihodki tako 
pokrivajo stroške na ravni pozitivne ničle. Potrebno bo bolj intenzivno pristopiti k obnovi infrastrukture, da preprečimo rast 
stroškov zaradi okvar na omreţju. Dodatnih obremenitev, z naslova stroškov, vodarina ne bo pokrila, drţava pa nam nalaga 
še dodatne obveznosti. 

 

Graf 1: Grafični prikaz prodane vode v jeseniški in ţirovniški občini v gospodinjstvu in gospodarstvu v letih od 2003 do 2010 
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 Tabela 9: Količina prodane vode v jeseniški oz. ţirovniški občini (ločeno v gospodarstvu in gospodinjstvu) v letu 2010 ( v m 3)  

 

 

 

 

 

 

 

PORABA VODE

OBČINA 

JESENICE 

2010

OBČINA 

JESENICE 

2009

DELEŢ 

2010

OBČINA 

ŢIROVNICA 

2010

OBČINA 

ŢIROVNICA 

2009

DELEŢ 

2010

SKUPAJ 

2010

SKUPAJ 

2009

INDEX    

2009-

2010

gospodinjstva 982.108 1.009.246 83% 203.588 203.779 17% 1.185.696 1.213.025 0,98

gospodarstvo 458.850 478.818 97% 13.183 15.822 3% 472.033 494.640 0,95

SKUPAJ 1.440.958 1.488.064 87% 216.771 219.601 13% 1.657.729 1.707.665 0,97
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Graf 2: Količine prodane vode po mesecih in porabnikih za leti 2009-2010 za Občino Jesenice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Količine prodane vode po mesecih in porabnikih za leti 2009-2010 za Občino Ţirovnica 
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5.7 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŢEVANJE 

 

Investicije in investicijsko vzdrţevanje se je izvajalo večinoma v skladu s planom za leto 2010. Dejanska višina najemnine 
namenjena investicijam in investicijskemu vzdrţevanju je bila za leto 2010 117.000 EUR, ker smo pričeli s plačili najemnine 
šele z aprilom 2010. Del sredstev ni porabljenih v letu 2010, ker so bila dela (Izdelava elaborata NN priključka za zajetje 
Peričnik, 3.200 EUR, ter telemetrija Mlačca, 6.524,00 EUR) naročena v letu 2010, izvedena v letu 2011. Preostala sredstva 
so prenesena v leto 2011. 

 

Na Blejski Dobravi smo imeli motnje pri oskrbi s pitno vodo več mesecev. K problemu smo intenzivno pristopili, tudi s 
sodelovanjem prizadetih uporabnikov, ter našli vse razloge za teţave. Zamenjali smo reducirni ventil, varnostni ventil, ter tri 
(vse) odzračevalnike.  

 

Pri obnovah objektov smo naredili korak naprej, saj smo sanirali oporni zid na zajetju Plavški Rovt, ter streho zbirnega 
zajetja Peričnik. Zamenjali smo tudi ograje, lestve ter vrata na vodohranih Belo polje in Koroška Bela. 

Na vodovodu Peričnik fi 400 smo sami prestavili 100m vodovoda, kar nam šteje v posebno čast. 
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Dodatno smo zaščitili vodni vir Pod smreko v Medjem dol, pred zatekanjem zalednih voda v zajetje. Kasneje so vzorci vode 
pokazali, da je bil ukrep pravilen. 

 

Polovico sredstev smo namenili izgradnji  telemetričnega sistema: Planina pod Golico, Smokuški most in Pejce Šporn. 

 

Tabela 10: Poraba sredstev iz najema za investicije in investicijsko vzdrţevanje 

REALIZACIJA IVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŢEVANJA 

GLEDE NA PLAN

Jesenice 

planirana 

vrednost 

EUR

Vrednost 

izvedbe 

Jesenice   

EUR

Ţirovnica 

planirana 

vrednost 

EUR

Vrednost 

izvedbe 

Ţirovnica 

EUR

Vodenje investicij in investicijske vzdrţevanja 1.752,87 

1 Obnova - sanacija strehe zbirnega zajetja Peričnik (NUJNO 1) 5.000 6.354,97 

2 Sanacija fasade oz. vhodnega portala razteţilnika Mlake 10.000 

3 Obnova fasade vodohrana Prihodi 8.000 

4 Obnova fasade vodohrana Zastrana 10.000 

5 Ureditev predprostora vodohrana Belo polje (keramika, ostala dela) 6.000 

Zamnejava lestev vrat in ograj 2.451,70 

6 Ureditev predprostora vodohrana Koroška bela (keramika, ostala 6.000 

Zamnejava lestev vrat in ograj 2.205,31 

7 Nadaljevanje izdelave in menjav lestev v vodne celice (INOX) 2.000 

8 Nadaljevanje izdelave in menjav vhodnih vrat v objekte (INOX) 4.000 

Vrata Kočna 1.243,00 

9 Ureditev ohišja obeh vrtin Plavški rovt 2.500 

Sanacija opornega zidu zajetja Plavški rovt 2.135,31 

10 Ograditev zajetja Pod smreko (lesene okroglice) 1.000 

11

Začetek izgradnje telemtričnega sistema na vodovodih (Šp. Graben, 

Završ. Pl. Pod Golico, Peričnik) (NIJNO!) 36.000 10.000 

Planina pod Golico 4.989,00 

Smokuški most 22.044,00 5.640 

Šporn Pejce 24.500,00 

12 Prestavitev vodovoda Peričnik cca25m 543/46 20.000 

Prestavitev in prevezava 13.570,42 

13 Obnova vodovodov pri izgradnji v občini Jesenice 27.500 

Ureditev zajetja pod smreko 8.332,00 

Zamnejava vodovodne cevi in obnova priključkov Ukova 2.632,12 

Ukinitev starega priključka Republika 63 595,80 

14 Zamenjava sektorskih ventilov 9.000 

Zamnejava reducirnega ventila in odzračevalniko za vodovod Blejska 6.890,48 

Zamenjava sektorskih ventilov 397,88 

15 Ureditev električnega priključka za vodohran Smokuč 8.000 

16 Izdelava - polaganje stenske keramike zajetja Pri Ţagi 7.000 6.000 

17 Ograditev zajetij Ajdna (lesene okroglice) 2.000 

18 Obnova vodovodov pri izgradnji v občini Ţirovnica 24.250 

SKUPAJ 154.000 100.094,86 50.250 5.640,00  

 

Ob rednem vzdrţevanju vodovodnega in hidrantnega omreţja je bilo v letu 2010 na vodovodnem sistemu 45 okvar od tega 
na področju občine Jesenice 28 ter na področju občine Ţirovnica 17, pri čemer je prišlo v dveh primerih do daljšega izpada 
distribucije pitne vode zaradi okvare na primarnem vodovodu Završnica.  

 

Iz sredstev lastne amortizacije je bilo nabavljeno nekaj orodja, GPS aparat, programska oprema ACAD, delovna postaja, ter 
sluţbeno vozilo. 
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5.8 POSLOVANJE 

REZULTAT PLAN 2010 % REZ. 2009 %

PRIHODKI PRODAJE KOMER. DEL 56.141,52 31.383,00 178,9 42.024,57 133,6

PRIHODKI OD PRODAJE JAVNI DEL 612.510,93 615.303,80 99,5 627.118,65 97,7

PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE 184.943,69 177.436,20 104,2 60.858,05 303,9

PRIHODKI - SUBVENCIJE 29.649,05 1.871,93 1.583,9 18.835,25 157,4

PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB 2.467,69 3.600,00 68,5 3.182,01 77,6

PRIHODKI OD FINANCIRANJA 20.558,36 2.400,00 856,6 19.880,40 103,4

PRIHODKI INT. REALIZACIJE 5.136,30 7.920,00 64,9 8.813,36 58,3

IZREDNI PRIHODKI 18.342,30 19.200,00 95,5 25.278,75 72,6

USRED. LASTNI PROIZ. IN STOR. 0,00 0,00 14.805,97 0,0

PRIPADA. DEL PRIH. STR. SLUŽB 8.003,16 10.800,45 74,1 9.901,56 80,8

SKUPAJ PRIHODKI 937.753,00 869.915,38 107,8 830.698,57 112,9

STROŠKI INT. REALIZACIJE 35.541,46 45.306,07 78,4 37.838,11 93,9

STROŠKI MATERIALA 90.123,04 88.284,00 102,1 95.337,17 94,5

STROŠKI STORITEV 93.124,18 82.380,00 113,0 90.497,48 102,9

POPRAVKI TERJATEV 50.654,12 400,00 ###### 1.478,49 3.426,1

AMORTIZACIJA 22.089,49 21.011,49 105,1 21.087,61 104,8

AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURA 0,00 0,00 152.888,54 0,0

NAJEMNINA INFRASTRUKTURA 207.769,08 203.184,00 102,3 31.665,30 656,1

STROŠKI DELA 275.391,86 289.379,80 95,2 283.666,27 97,1

DRUGI STROŠKI 16.983,61 9.036,00 188,0 17.473,60 97,2

ODHODKI FINANCIRANJA 0,00 0,00 77,03 0,0

IZREDNI ODHODKI 120,26 0,00 0,67 ######

PRIPADA. DEL ODHOD. STR. SLUŽB 104.776,50 102.850,52 101,9 98.688,30 106,2

SKUPAJ ODHODKI 896.573,60 841.831,88 106,5 830.698,57 107,9

REZULTAT 41.179,40 28.083,50 146,6 0,00

OSKRBA Z

VODO

 

 

Poslovni izid je v Sektorju oskrbe z vodo dober saj smo leto zaključili s 41.179,40 EUR plusa. Obenem pa moramo opozoriti, 
da v segmentu pobrane omreţnine in s tem povezane najemnine prihaja do razlike v škodo boljšega poslovnega izida. 
Zaradi teh  razlik so tudi prihodki subvencij v višini 29.649,05 EUR, ki sicer niso bili planirani.  

 

Prihodki od prodaje komercialni del so višji od planiranih za 79 % in 33 % višji kot lani. Višji dohodki od prodaje od planiranih 
na komercialnem delu so predvsem zaradi vgradnje vodomerov pavšalistom. Večji del teh prihodkov je bil ustvarjen pri 
izvajanju del investicijskega vzdrţevanja in prevezave na vodovodu Peričnik. 

 

Prihodki od prodaje javni del so niţji od lanskoletnih za 2 %, sicer na napovedani ravni. Višji prihodki so posledica dviga 
cene v obeh občinah, v jeseniški občini velja nova od 1.9.2009, v ţirovniški od 1.1.2010. Skupna količina prodane vode je za 
3,0% manjša od lanskoletne.  



 

23 

Prihodki interne realizacije so manjši od planiranih za 35%. 

Izredni prihodki so na ravni napovedanih. 

Prihodki od strokovnih sluţb so niţji od lanskoletnih za slabih 20% in od planiranih za 36,0%. 

 

Stroški interne realizacije so niţji od lanskoletnih za 6% in od planiranih za 32%. Večina del gradbenih del pri odpravi okvar 
opravi Sektor komunalnih dejavnosti. Stroški v letu 2010 so bili niţji saj je bilo v letu 2010 14 okvar manj kot v letu 2009. 

Stroški materiala so niţji glede lanskoletnih za 5,5% od planiranih pa višji za 2%. Večji stroški od planiranih gredo na 
vgrajene vodomere pavšalistom. 

Stroški storitev so večji od lanskoletnih za 3% in večji od planiranih za 13%. Višji stroški od planiranih so nastali, ker smo 
naročili PZI projekte za obnovo elektroinštalacij v sedmih vodozbirnih objektih v vrednosti 8.235,00 EUR. Povečali so se tudi 
stroški PTT storitev za cca. 3000 EUR. 

Stroški dela so niţji od lanskoletnih za 3,0% in od planiranih za 4,8%. Niţji stroški dela so posledica daljših bolniških 
odsotnosti dveh delavcev. 

 

Na poslovni rezultat so pomembno vplivali stroški popravkov terjatev v višini 50.654,12 EUR. 

 

5.9 USMERITEV 

 

 Naša največja skrb, kakor tudi skrb lokalne skupnosti, je in bo ostala zaščita vodnih virov z upoštevanjem reţima 
ravnanja in posegov v vodovarstvene pasove. 

 Prizadevali si bomo ohraniti visoko kakovost in zadostne količine distribuirane vode.  

 Še naprej ostaja največji poudarek na preventivnem delu, tako da pitne vode pred distribucijo v omreţje ne bo 
potrebno »obdelovati« s kemijo, kjer (Planina pod Golico) pa je to zaenkrat nujno potrebno, pa, da je vsebnost 
dodanih kemijskih substanc na čim niţji (vendar še učinkoviti) ravni. 

 Izgradnja telemetričnega sistema. 

 Zamenjava azbestnih cevi po naseljih. 

 Obnova vodozbirnih objektov. 

 Izgradnja zajetja 3 v Završnici za zagotavljanje zadostne količinske oskrbe s pitno vodo v slučaju daljšega sušnega 
obdobja. 

 Slediti planu investicijskega vzdrţevanja iz Operativnega programa 

 

5.10 GLAVNI POUDARKI PRI DELU V LETU 2011 

 

 Telemetrija vodovodnega sistema Završnica in Peričnik. 

 Obnova objektov po zastavljenem planu. 

 Obnova vodovodnega omreţja s hišnimi priključki ob izgradnji kanalizacije v obeh občinah. 

 Priprava projektov za bodoče investicijsko vzdrţevanje. 

 

5.11 ZAKLJUČEK 

 

Ponosni smo, da smo v Sektorju oskrbe z vodo s skupnimi močmi uspeli pripraviti predlog Operativnega programa, ki bo 
naše vodilo pri ohranjanju in zagotavljanju visoke kakovosti vode ter varne in v največji meri nemotene oskrbe s pitno vodo. 

 

Poslovanje je bilo v letu 2010 sicer dobro, a moramo biti pozorni, saj je poraba vode vsako leto niţja in s tem povezani 
prihodki. 

 

Veliko pozornost moramo posvetiti razvoju kadrov, saj bosta v naslednjem letu odšla v pokoj še dva delavca. 
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6. SEKTOR KOMUNALNIH DEJAVNOSTI 

 

Leto 2010 so zaznamovali naslednji dogodki: 

 odpadne vode 

 cene za izvajanje storitev javne sluţbe oblikovane po Pravilniku v občini Jesenice 

 izvajanje javne sluţbe v zvezi s prevzemom grezničnih gošč po obstoječem načinu v občini Ţirovnica in v skladu s 
Pravilnikom v občini Jesenice, 

 zmanjšanje količine prepeljane gošče na ČN Jesenice 

 izgradnja kanalizacije Ukova in prevezava na Delavski ulici na Jesenicah, 

 izdelava projekta PZI za 3. stopnjo čiščenja na ČN Jesenice okvara puhala na ČN Jesenice 

 okvara toplotnega izmenjevalca na kogeneraciji na ČN Jesenice  

 odpadki 

 izvedeno evidentiranje zabojnikov za mešane komunalne odpadke, 

 dopolnitev vloge za izdajo IPPC dovoljenja za DMM 

 izvedeno začasno prekritje dveh četrtin polja odlagališča 

 začetek kompostiranja odpadkov z uporabo obračalnika komposta 

 izdelana PGD in PZI dokumentacija za menjavo bakle DMM in objavljen razpis 

 izvedeni projekti PGD za prestavitev vstopnega platoja na DMM.  

 javne površine 

 nakup tovornega vozila s kiper nadgradnjo, 

 zamenjava vozila za prevoz oseb in tovora 

 nabava BCS kosilnice 

 sprememba skladiščenja posipnih materialov 

 velika bolniška odsotnost delavcev in upokojevanje zaposlenih v tej enoti, 

 popis (kataster) avtobusnih postajališč, stopnišč, 

 izdelava katastra zelenih površin. 

 pogrebna sluţba 

 začetek ločenega zbiranja odpadnih sveč in bioloških odpadkov na pokopališčih v občini Jesenice in Ţirovnica, 

 ureditev garderob, čajne kuhinje in sanitarij za zaposlene 

 postavitev ţarnega zidu na Blejski Dobravi 

 nove zimske uniforme  

 odkup zemljišča s strani občine Jesenice za sanacijo pokopališkega zidu na pokopališču Blejska dobrava 

 

Glede na nove računovodske standarde in glede na Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih sluţb varstva okolja se je spremenila celotna filozofija vodenja poslovanja in upravljanja z infrastrukturo. 
Glede na to, da je izvajalec javne sluţbe le najemnik gospodarske javne infrastrukture, mu občina lastnica zaračunava 
najemnino za najem infrastrukture, posledično je dolţna zagotoviti tako ceno, da bodo pokriti tako stroški infrastrukture, kot 
tudi vsi ostali stroški za izvajanje storitev.  

 

Pozitiven rezultat v letu 2010 beleţijo Javne površine, Pogrebno pokopališka dejavnost in Vzdrţevanje kanalizacije, pri 
ostalih je izid negativen. Nove cene za odvajanje in čiščenje odpadnih vod v občini Jesenice, poenotenje cene za najemnine 
grobov in povečanje komercialnega deleţa prihodkov so dejavniki, ki izboljšujejo rezultat po nekaterih dejavnostih. Vendar 
obstoječe cene ne pokrivajo vseh teh stroškov (vzroki so različni, med njimi tudi zamrznitev cen komunalnih storitev), zato 
bodo morale občine pokriti manjkajoči del prihodkov za pokritje stroškov poslovanja. 
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6.1 VZDRŢEVANJE KANALIZACIJE 

 

6.1.1 POGOJI POSLOVANJA 

 

Tudi v letu 2010 je bilo potrebno v skladu z zahtevami Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne gospodarske 
javne sluţbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 109/2007) (v nadaljevanju 
Pravilnik) pripraviti Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za občini Jesenice in Ţirovnica. 
Oba programa smo po uskladitvi in potrditvi obeh občin poslali na MOP.  

 

V letu 2010 je bil potrjen na novo izdelan Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v občini 
Jesenice. 

 

Največja teţava pri poslovanju je neusklajenost na področju cen storitev in tudi dvojni način izvajanja javne sluţbe povezane 
s prevzemom blata iz obstoječih greznic. Zaradi obveznosti plačila po opravljeni storitvi je količina prevzetih grezničnih gošč 
padla za več kot polovico letne količine, kar posledično pomeni tudi manjše prihodke. 

 

Večji od dolgoletnega povprečja je deleţ prihodkov, opravljen na trţnem delu. Vzrok je v povečanem obsegu naročil v občini 
Ţirovnica, tako s strani občine (gradnja manjših objektov za odvodnjavanje meteornih vod), kot tudi s strani uporabnikov 
(gradnja priključkov na novozgrajeno kanalizacijo). 

 

Sprejete so bil spremembe in dopolnitve Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini 
Jesenice, ter konec leta tudi v občini Ţirovnica. Oba odloka sta usklajena s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja.  

 

6.1.2 OBJEKTI IN NAPRAVE V NAJEMU 

 

Dolţina kanalizacijskega omreţja, ki je v najemu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice je predstavljena v naslednji tabeli: 

 

Tabela 11: Dolţina kanalizacijskega omreţja v najemu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice 

OBČINA 

fekalna kanal. meteorna kanal. mešana kanal. skupaj 

(m) (m) (m) (m) 

Jesenice  6.829 1.319 71.871 80.019 

Ţirovnica 15.945 2.892 3.441 22.278 

Skupaj leto 2010 22.774 4.211 75.312 102.297 

Skupaj leto 2009 20.849 3.699 75.824 100.372 

Skupaj leto 2008 15.637 2.721 76.802 95.160 

Skupaj leto 2007 15.263 2.256 76.802 94.321 

 

V primerjavi z letom 2009 se je v letu 2010 dolţina kanalizacije povečala v občini Jesenice za 203 m, ker je bila dokončana  
gradnja kanalizacije na Ukovi. V občini Ţirovnica pa je bila dokončana gradnja povezovalnega kanala Vrba – Breznica in 
sekundarna kanalizacija za obe naselji v dolţini 1.721 m. 
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6.1.3 IZVAJANJE NALOG IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

 

V enoti Vzdrţevanje kanalizacije je bilo do novembra 2010 zaposlenih 10 delavcev,v novembru pa smo zaradi povečanega 
obsega del oz. vedno večje dolţine kanalizacije zaposlili dodatnega delavca. Dela, ki se izvajajo so naslednja: 

 vzdrţevanje javne in meteorne kanalizacije, 

 razna dela na javnih površinah za zunanje in interne naročnike,  

 čiščenje in izgradnja kanalizacijskih priključkov, 

 praznjenje skupinskih in individualnih greznic, 

 dvakrat letna deratizacije kanalizacijskega omreţja. 

 

Poleg navedenih del opravljajo delavci še razna druga dela s tega področja, kot so čiščenje objektov na čistilni napravi, 
izvedba hišnih priključkov na javno kanalizacijo, ukinitve greznic ter razna manjša dela na področju nizkih gradenj.  

 

Organizirano je 24 urno deţurstvo oz. pripravljenost na domu. 

 

V skladu s Pravilnikom je izvajalec javne sluţbe dolţan voditi operativni kataster javne kanalizacije, v katerem se tudi vodijo 
podatki o kanalizacijskih priključkih in greznicah. Z vnosom  podatkov smo nadaljevali tudi v letu 2010. Stalna naloga je tudi 
obveščanje občanov o moţnosti priključitve na javno kanalizacijo, in pridobitev povratne informacije o izvedbi le-tega. V 
naslednji tabeli so podatki o izvedenih kanalizacijskih priključkih: 

 

Tabela 12: Število ukinjenih greznic in izvedenih priključitev na javno kanalizacijo 

KANALIZACIJSKI 
PRIKLJUČKI 

2007 2008 2009 2010 

Občina Jesenice 28 32 17 6 

Občina Ţirovnica 20 88 13 57 

SKUPAJ 48 120 30 63 

 

V letu 2009 je bilo skupaj poslanih 151 obvestil za 84 objektov, v letu 2010 pa skupaj poslanih  294 obvestil za 271 objektov. 
Število izvedenih priključkov se je v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 ponovno povečalo, ker je razlog v izgradnji 
povezovalnega kanala Vrba – Breznica in s tem moţnost priključitve na javno kanalizacijo dveh naselij. V občini Jesenice je 
število izvedenih priključkov manjše, saj ni bilo pomembnejših gradenj novih kanalizacijskih vodov. Naš cilj je še vedno, 
povečati število objektov, ki imajo moţnost priključitve na javno kanalizacijo, da se dejansko priključijo in ukinejo obstoječo 
greznico, za kar si prizadevamo z obveščanjem.  

 

V občini Ţirovnica se gradnja kanalizacijskega omreţja in izgradnja kanalizacijskih priključkov nadaljuje, zato se veča tudi 
količina odpadnih vod, ki jih odvajamo na ČN Radovljica. 

 

Tabela 13: Količina odpadne vode, ki se jo odvede na ČN Radovljica iz naselij Rodine, Smokuč in Doslovče 

 

 

 

 

 

 

 

 

leto Količina odpadnih vod na ČN Radovljica /m3/ 
Odstotek 
povečanja 

2008 25.509  

2009 34.522 35,3 

2010 35.415 2,6  
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Tabela 14:  Priključeni prebivalci na javno kanalizacijo po aglomeracijah glede na Operativni program odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih vod za Občino Jesenice in za Občino Ţirovnica: 

ID 
aglomer

acije 
Ime aglomeracije Naselja v aglomeraciji 

Št. 
prebivalcev v 
aglomeraciji 

na dan 
03.08.2010 

Deleţ 
priključenih 

prebivalcev v 
% 

Zakonski 
rok za 

izvedbo 
kanalizacijs

kega 
sistema 

3519 
BLEJSKA 
DOBRAVA 

BLEJSKA DOBRAVA, LIPCE 1.243 44 2015 

3470 HRUŠICA HRUŠICA 1.788 95 2015 

3552 
JAVORNIŠKI 
ROVT 

JAVORNIŠKI ROVT 246 0 2018 

3556 JESENICE 
JESENICE,PODKOČNA,KOROŠKA 
BELA,JAVORNIK 

17.591 88 2008 

3522 KOČNA KOČNA 226 0 2015 

3560 
PLANINA POD 
GOLICO 

PLANINA POD GOLICO 300 0 2018 

3549 PLAVŠKI ROVT PLAVŠKI ROVT 90 0 2015 

3539 POTOKI POTOKI 115 0 2015 

3546 PRIHODI PRIHODI 104 71 2015 

3547 ŢERJAVEC ŢERJAVEC 53 0 2018 

3793 BREG BREG 678 0 2015 

16497 BREZNICA 
BREZNICA, 
SELO,ZABREZNICA,ŢIROVNICA 

1.914 31 2015 

16498 RODINE DOSLOVČE,RODINE,SMOKUČ  1.011 75 2015 

3792 MOSTE MOSTE 633 0 2015 

3778 VRBA VRBA 214 14 2015 

 

6.1.4 PRAZNJENJE GREZNIC  

 

V letu 2010 je bilo v občini Jesenice izpraznjenih 500 greznic (lani 566), v občini Ţirovnica pa 842 greznic (lani 744). 
Praznjenje greznic je v občini Ţirovnica potekalo po planu 1-krat letno, v občini Jesenice pa so morali lastniki objektov z 
greznico sami naročiti praznjenje. Pripeljane količine na ČN Jesenice v letu 2010 iz občine Ţirovnica so malenkost manjše, 
zaradi vse večjega števila priključenih objektov na javno kanalizacijo. Velika razlika pa je v količini pripeljane gošče iz občine 
Jesenice, ker so se zaradi novega sistema naročanja in plačevanja storitev praznjenja greznic in MKČN lastniki objektov z 
greznicami oz. MKČN odločali za praznjenje manjše količine gošče v greznici. Tako se je količina iz povprečnih 5 m3 na 
greznico zmanjšala za povprečno 2 m3 na greznico. Količina pripeljane gošče je tako za 35 odstotkov manjša od lanske. 
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Tabela 15: Greznične gošče, pripeljane na ČN Jesenice 

leto občina Jesenice Občina Ţirovnica  Občina Kranjska Gora  ostale občine dovoz pogodbeniki SKUPAJ 

 /m3/ /m3/ /m3/ /m3/ /m3/ /m3/ 

2010 1.519 4.509 10 79 32 6.149 

2009 3.909 5.414 56 174 134 9.689 

2008 3.969 5.005 154 210 184 9.522 

 

Graf 4: Greznične gošče, pripeljane na ČN Jesenice 

 

 

6.1.5 KAZALNIKI KAKOVOSTI 

 

V sklopu spremljanja kakovosti opravljanja storitve odvajanja odpadnih vod spremljamo dva kazalnika kakovosti in sicer: 

 kanalizacijske priključke  

 reklamacije 

 

Tabela 16: Deleţ izvedenih novih kanalizacijskih priključkov glede na poslana obvestila izvajalca javne sluţbe (po številu 
objektov)  

Leto 
/obdobje/ 

Število poslanih obvestil Število izvedenih priključkov 
Deleţ izvedenih priključkov (št. 

priključkov / št. poslanih obvestil) 

2007    172 48 27,9 % 

2008    154 120 77,9 % 

2009 151 30 19,9 % 

2010 294 63 21,4% 

 

Kazalnik kaţe na povečanje storitev. Število izvedenih priključkov se je glede na prejšnje leto povečalo za nekaj več kot 100 
odstotkov, bilo pa je tudi za skoraj 100 odstotkov več poslanih obvestil. Deleţ izvedenih priključkov glede na poslana 
obvestila pa se je glede na lani povečal za 1,5 %.  

Razlogi za niţji deleţ izvedenih priključkov, kot smo pričakovali, so: 

 v letu 2010 je bila za naselji Breznica in Vrba, ter del naselja Zabreznica kanalizacija zgrajena in dana v najem šele 
v oktobru mesecu, kanalizacija Ukova pa šele v januarju letošnjega leta 

 na ţe zgrajeno kanalizacijo v preteklih letih se morajo priključiti samo še objekti, ki so bolj oddaljeni od javne 
kanalizacije in imajo teţavno izvedbo priključka ali nimajo sredstev. 
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Tabela 17: Deleţ upravičenih reklamacij (brez reklamacij v zvezi z obračunom komunalnih storitev) 

Leto 
/obdobje/ 

Število vseh reklamacij (brez reklamacij v 
zvezi z obračunom komunalnih storitev) 

Število upravičenih 
reklamacij 

Deleţ upravičenih reklamacij (št. upr. 
reklamacij / št. vseh reklamacij) 

2007 4 2 50,00 % 

2008 2 0 0 % 

2009 3 1 33,33 % 

2010 3 2 33,33 % 

 

Število reklamacij je majhno in je ostalo na lanskem nivoju. Z rednim obveščanjem občanov in naših delavcev se število 
reklamacij ne povečuje, kar je tudi naš cilj.  

 

6.1.6 KOLIČINA IN CENE 

 

Količine odvedene oziroma obračunane odvedene odpadne vode so se v letu 2010 v občini Jesenice glede na leto 2009 
zmanjšale za 13,7 odstotkov, v občini Ţirovnica pa za 0,85 odstotkov. V povprečju beleţimo zmanjšanje količin za 11,5 
odstotkov. Trend zmanjševanja količin porabljene oz. prodane pitne vode in s tem tudi zmanjševanja količin odpadne vode 
se nadaljuje.  

 

Iz naslednje tabele in grafa je razvidno padanje količin prodane pitne vode in posledično tudi odpadne vode, ter dejanska 
količina odpadnih vod, ki se odvaja po javni kanalizaciji v vseh naseljih občine Jesenice in Ţirovnica.  

 

Tabela 18: Količina pitne in odpadne vode 

OBČINA Prodana pitna voda 

(m3) 

Kanalščina 

(m3) 

dejanska 
priključenost na 

javno kanalizacijo 
(m3) 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

JESENICE 1.488.064 1.440.957 1.224.762 1.056.609 982.665 866.419 

ŢIROVNICA 219.601 194.682 196.002 194.337 59.902 62.187 

SKUPAJ 1.707.665 1.635.639 1.420.764 1.250.946 1.042.567 930.616 

 

V naslednjem grafu je prikazana tudi dejanska količina odpadnih vod, ki se odvaja po javni kanalizaciji v vseh naseljih 
občine Jesenice in Ţirovnica.  
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Graf 5:  Količina odpadnih vod, ki se odvajajo po javni kanalizaciji za leti 2009 in 2010 

 

 

V občini Jesenice je na javno kanalizacijo priključenih 83 odstotkov odpadnih vod, odstotek se od lani ni bistveno povečal, v 
občini v občini Ţirovnica pa je odstotek priključenosti 31.  

 

Cene kanalščine so se  v letu 2010 spremenile v Občini Jesenice, v občini Ţirovnica pa so ostale enake kot v letu 2009. 

 

Tabela 19: Cene za odvajanje odpadnih vod za Občino Jesenice od 01.03.2010 dalje 

storitev EM cena 

omreţnina Vodomer DN13 2,1887 €/mes. 

Odvajanje odpadnih vod m3 odpadne vode 0,2060 €/m3 

Prevzem blata iz greznic in MKČN m3 blata 8,6389 €/m3 

 

Tabela 20: Cene za odvajanje odpadnih vod za Občino Ţirovnica 

storitev cena od 01.08.2007 dalje 

gospodinjstva 0,1927 €/m3 

ostali 0,3604 €/m3  

javni zavodi 0,1874 €/m3 

 

6.1.7 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŢEVANJE 

 

Iz sredstev lastne amortizacije je bil v letu 2010 nabavljen električno kladivo, električno rušilno kladivo, čistilec cevi ridgid, 
nosilno dvigalo na wwkrafter, dva čepa za zapiranje kanalov in drobno orodje.  

 

V letu 2010 je bila v občini Jesenice dokončana izgradnja kanalizacije Ukova, prevezava kanalizacije na Delavski ulici, 
naročena je tudi priprava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije na Prosvetni cesti, Ulici Janeza Šmida in Sončni 
poti.  

 

V občini Ţirovnica so bila sredstva najemnine in okoljske dajatve za odvajanje komunalne odpadne vode porabljena za 
nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega omreţja v občini. 
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Tabela 21: Poraba sredstev za izgradnjo kanalizacije v letu 2010 v € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neporabljena sredstva so prenesena za izvedbo investicij v letu 2011. 

 

6.1.8 USMERITVE 

 

Naša usmeritev še naprej ostaja kvalitetno delo na področju vzdrţevanja kanalizacije in celotnem spektru storitev za 
izvajanje javne sluţbe odvajanja in čiščenja odpadnih vod.  

Z občinama Jesenice in Ţirovnica je bila ţe za leto 2010 podpisana najemna pogodba za najem kanalizacijskega omreţja, 
kar pomeni, da se vsa amortizacija iz naslova infrastruktur mesečno odvaja na občino kot najemnina infrastrukture. 

 

Nadaljevali bomo s stalnim obveščanjem občanov o moţnosti priključitve na javno kanalizacijo in skušali doseči, da se čim 
več objektov priključi na novozgrajeno in obstoječo kanalizacijo, tudi s pomočjo medobčinske inšpekcijske sluţbe, v smislu 

  

OKOLJSKA DAJATEV 
ZA OBREM. VODE 

2009-2010 

VLAGANJE OBČINE 
JESENICE V 

INFRASTRUKTURO 
LASTNA 

AMORTIZACIJA 

Izgradnja kanaliz. Špornov 
Graben 4.601,81 €     

Izgradnja kanaliz. Hrušica 
republika 8.235,98 €     

Kanalizacija Podmeţakla - 
projektna dokumentacija 

 

30.716,80 €   

Proj.dokument. Prosvetna cesta 

 

560,00 €   

Proj.dokument. Ul.j.Šmida 

 

560,00 €   

PZI -  Sončna pot 

 

900,00 €   

Izgradnja kanalizacije Ukova 47.217,00 €     

Prevezava – Delavska ulica 

 

5.382,87 € 

 Kanalizacija Breznica       

Kanalizacija Vrba       

povezovalni kanal Breznica-
Vrba-Studenčice       

električno kladivo     591,20 € 

električno rušilno kladivo     1.639,20 € 

GPS zeno 10 ročni     1.840,71 

čistilec cevi ridgid     399,00 

nosilno dvigalo na wwkrafter     1.260,00 

2 kom čep za zapiranje kanalov     994,50 

drobno orodje     1.287,30 

SKUPAJ 

  

8.011,91 € 
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izdajanja odločb za priključitev. Na ta način bo moţno hitreje izpolniti obvezo glede odstotka priključenosti na javno 
kanalizacijo. 

 

V občini Ţirovnica je bil v decembru sprejet nov občinski odlok, usklajen z veljavnimi predpisi, cene pa ostajajo 
nespremenjene zaradi zamrznitve cen, in s tem tudi način izvajanja javne sluţbe prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in 
MKČN. 

 

6.2 ČIŠČENJE ODPADNIH VOD 

 

6.2.1 POGOJI POSLOVANJA 

 

V letu 2010 so se nadaljevale aktivnosti za izgradnjo tretje stopnje čiščenja, predvsem za pridobitev sredstev kohezijskega 
sklada.  Izdelani so projekti za izvedbo.  

 

Z občinami lastnicami je podpisana Pogodba o najemu centralne čistilne naprave Jesenice z dne 30.12.2009. 

 

Leto 2010 sta obratovanje čistilne naprave zaznamovali dve večji okvari. Prva večja okvara je bila okvara glave motorja 
kogeneracije, zaradi česar je sama kogeneracija 3 mesece ni obratovala in je zaradi tega proizvedeno manj električne 
energije. Druga večja okvara je bila okvara stopnje puhala za vpihovanje zraka v aeracijski bazen in proti koncu leta še 
okvara frekvenčnega regulatorja za delovanje puhal, kar rešujemo z ročnim vklopom-izklopom puhal, glede na vsebnost 
kisika v aeracijskem bazenu. Fekalna postaja in dehidracija blata sta obratovali brez posebnosti. 

 

6.2.2 OBJEKTI IN NAPRAVE V NAJEMU 

 

Enota Čiščenje odpadnih vod upravlja z naslednjimi infrastrukturnimi objekti:  

 ČN Jesenice velikost 30.000 PE  

 ČN Prihodi velikosti 100 PE  

Vrednost infrastrukture v najemu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice na dan 31.12.2010 je prikazana v spodnji tabeli: 

 

Tabela 22: Vrednost infrastrukture čistilne naprave na dan 31.12.2010 

    stanje na dan 31.12.2010  

ČN Jesenice deleţ občine Jesenice 1.334.403,99 € 84,2 % 

 deleţ občine Ţirovnica 207,800,92 € 8,2 % 

  deleţ občine Kranjska gora 115.436,69 € 7,5 % 

  ČN Jesenice - skupno 1.657.641,60 € 100,0 % 

 

6.2.3 IZVAJANJE NALOG IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

 

Samo delovanje ČN JESENICE glede kakovosti čiščenja odpadnih vod je bilo v letu 2010 dobro. Obratovalni monitoring , ki 
ga izvajamo v skladu z obstoječimi predpisi, kaţe na zadovoljivo čiščenje odpadnih vod pri odstranjevanju organskih spojin- 
spremljanje učinka po parametrih KPK in BPK5. Pri KPK dosegamo 93,5 odstotni učinek čiščenja, pri BPK pa 97,4 odstotni 
učinek čiščenja. Maksimalno dovoljene koncentracije so bile preseţene pri dušikovih in fosforjevih spojinah. Pri teh 
parametrih je tudi učinek čiščenja slabši od zahtevanega.  
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Dehidracijo blata smo v letu 2010 izvajali od junija do novembra. Dehidrirali smo 973m3 pregnitega blata s 3,3% suhe snovi. 
Z dehidracijo blata smo prenehali, ko je vsebnost suhe snovi padla pod 3,0% in zaradi nizkih zunanjih temperatur. 

 

Na Malo Meţaklo smo odpeljali 144 ton dehidriranega blata s povprečno sušino 20,8%. Poleg dehidriranega blata je bilo na 
deponijo Mala Meţakla odpeljanih še 37,22 ton odpadkov z grabelj in 65,06 ton odpadkov iz peskolova. Nekaj več je 
odpadkov tudi zaradi generalnega čiščenja peskolova z maščobnikom. Vso maščobo, ki je v procesu čiščenja odpadnih vod 
nastala, pa smo obdelali na fekalni postaji.  

 

Tabela 23: na grabljah in sitih, odpadki in peskolova in odpadki iz maščobnika, odloţeni na deponiji Mala Meţakla 

leto Ostanki na grabljah in sitih (ton) Odpadki iz peskolova (ton) Odpadki iz maščobnika (ton) 

2010 37,22 65,06 0 

2009 33,29 52,31 28,50 

2008 34,62 37,77 87,33 

2007 32,69 56,67 50,94 

 

ČN Prihodi  obratuje skladno s predpisi. Stroški so na ravni preteklega leta. Rezultati analiz, ki jih izvajamo v lastnem 
laboratoriju, so zadovoljivi. Maksimalno dovoljene vrednosti za izpust v vodotoke niso preseţene. Potrebno je stalno redno 
vzdrţevanje in kontrola obratovanja (strojno vzdrţevanje) in delovanja (laboratorijske analize). V letu 2010 je bilo na ČN 
Jesenice odpeljano 45 m3 mulja (42 m3 v letu 2009). 

 

6.2.4 KAZALNIKI KAKOVOSTI 

 

V sklopu spremljanja kakovosti opravljanja storitve čiščenja odpadnih vod spremljamo dva kazalnika  kakovosti in sicer: 

 Deleţ proizvedene elektrike na ČN glede na celotno porabo električne energije 

 Učinek čiščenja odpadne vode na ČN Jesenice 

 

Tabela 24: Deleţ proizvedene elektrike na ČN glede na celotno porabo električne energije 

Leto 
/obdobje/ 

Proizvedena elektrika na ČN 
Jesenice (kWh) 

Porabljena električna energija na 
ČN Jesenice (kWh) 

Deleţ proizvedene elektrike (kWh -
lastna proiz. / kWh celotna poraba) 

2007 96.305 881.587 10,9 % 

2008 105.125 968.787 10,9 % 

2009 94.031 953.803 9,9 % 

2010 59.555 811.629 7,3 % 
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Tabela 25: Učinek čiščenja odpadne vode na ČN Jesenice 

Leto 
/obdobje/ 

Učinek čiščenja glede na 
BPK5 

Učinek čiščenja glede na 
KPK 

Učinek čiščenja glede 
na celotni dušik 

Učinek čiščenja glede 
na celotni fosfor 

2007 98,15 % 95,99 % 73,87 % 85,0 % 

2008 97,80 % 92,84 % 61,88 % 78,3 % 

2009 97,00 % 93,60 % 68,55 % 78,5 % 

2010 97,48 % 93,53 % 60,19 % 76,6 % 

 

Proizvodnja električne energije se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšala zaradi okvare kogeneracije. Deleţ proizvedene 
elektrike je le za 2,6 odstotka manjši kot v preteklem letu, čeprav je sama proizvodnja manjša za 36,7 odstotkov . Manjša je 
tudi poraba celotne električne energije za 14,9 odstotkov. Pri učinkih čiščenja pa beleţimo slabše rezultate pri celotnem 
dušiku, tudi zaradi okvare puhala.  

 

6.2.5 KOLIČINE IN CENE 

 

Količine odpadnih vod, ki so dotekale na čistilno napravo in obremenitev čistilne naprave je bila naslednja: 

 

Tabela 26: količine odpadnih vod, ki so dotekale na čistilno napravo in obremenitev čistilne naprave  

obremenitve   2009 2010 

    m3 

%  
glede 

na 
dotok 
na ČN 

obrem. 
ČN glede 

na kg 
BPK5/leto 
–povp. = 

415 
mgO2/l 

% glede 
na obrem. 
z  BPK5 
na ČN m3 

%  
glede 

na 
dotok 
na ČN 

obrem. ČN 
glede na kg 
BPK5/leto –

povp. = 
538mgO2/l 

% glede 
na 

obrem. 
z  BPK5 
na ČN 

A 
skupni dotok na 
ČN (merjeno) 

1.626.013 

 

845.526 

 

1.922.241 

 

1.034.166 

 

    

        

  
kom.odp.voda 
Jesenice  

1.092.487 91,3 539.320 85,7 866.419 88,1 453.883 84,2 

  
kom.odp.voda 
Dovje-Mojstrana 

49.616 4,1 24.494 3,9 65.046 6,6 34.075 6,3 

  Izcedne vode DMM 44.191 3,7 22.374 3,6 45.974 4,7 24.084 4,5 

  
greznične gošče 
JES 

3.394 0,3 15.001 2,4 1.519 0,2 6.714 1,2 

  

greznične gošče 
ŢIR s 
sk.greznicami 

5.376 0,4 23.762 3,8 4.509 0,5 19.930 3,7 

  
greznične gošče 
Kr.G. 

56 0 247 0 10 0 44 0 

  
greznične gošče 
ostali 

863 0,1 315 0,1 111 0 491 0,1 
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B 

skupaj dotok 
odp.vode na ČN - 
dejanski 

1.197.115 

 

629.013 

 

1.059.216 

 

539.220 

 

    

        

C=A-B meteorne vode 430.030 

 

216.514 

 

863.025 

 

455.326 

 

 

Količina odpadnih vod iz naselij Dovje in Mojstrana se je v letu 2010 povečala, zaradi spremenjenega načina sporočanja  
podatkov po najemni pogodbi, ki določa od 1.1.2010 dalje obračun po porabi vode po števcih porabnikov.  V preteklih letih 
se je količina odčitavala v črpališču Topolino.  

 

Pripeljana količina grezničnih gošč iz obeh občin upada. V občini Ţirovnica je razlog v vse več priključenih objektih na javno 
kanalizacijo, v občini Jesenice pa je količina manjša zaradi novega sistema plačevanja in naročanja storitev praznjenja 
greznic in MKČN. Količina greznične gošče iz občine Kranjska Gora je minimalna, količina pripeljane gošče ostalih pa se iz 
leto v leto močno spreminja.  

 

Cene čiščenja odpadnih vod so se  v letu 2010 spremenile v Občini Jesenice, v občini Ţirovnica pa ne , kar je razvidno iz 
spodnje tabele: 

 

Tabela 27: Cene za čiščenja odpadnih vod za Občino Jesenice od 01.03.2010 dalje 

storitev EM cena 

omreţnina Vodomer DN13 1,1684 €/mes. 

Čiščenje odpadnih vod m3 odpadne vode 0,2061 €/m3 

Prevzem blata iz greznic in MKČN m3 blata 5,3735 €/m3 

 

Tabela 28: Cene za čiščenje odpadnih vod za Občino Ţirovnica 

storitev cena od 01.08.2007 dalje 

gospodinjstva 0,1328 €/m3 

ostali 0,3638 €/m3 

javni zavodi 0,1848 €/m3 

 

Tabela 29: Cene za čiščenje odpadnih vod za objekte, ki so priključeni na kanalizacijski sistem, ki je speljan na ČN Radovljica 

 Velja potrjena cena enaka kot velja za občino Radovljica 

gospodinjstva 0,6512 €/m3 

ostali 0,6512 €/m3 

javni zavodi 0,6512 €/m3 
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Tabela 30: Količine odpadnih vod, ki se odvajajo na ČN Radovljica 

 m3 

2007 13.936 m3 

2008 25.509 m3 

2009 35.484 m3 

2010 35.415 m3 

 

6.2.6 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŢEVANJE 

 

Za izvedbo investicij so bila v letu 2010 na razpolago sredstva občinskega proračuna in lastna amortizacija. 

 

Iz sredstev lastne amortizacije je bil nabavljen računalnik z monitorjem in usmerjevalnik v skupni vrednosti  1.106,48 €, ter  
sneţna freza v vrednosti 1.114,75 € in kotna brusilka v vrednosti 144,00€. 

 

Iz sredstev amortizacije infrastrukture se je financirala nabava nove stopnje puhala za vpihovanje zraka v aeracijski bazen v 
vrednosti in 16.217,29€ in nova glava motorja za kogeneracijo v vrednosti 2.442,67€ . Po dogovoru med občinami 
lastnicami občini Ţirovnica in Kranjska Gora vlagata sredstva vsaka v svojem lastniškem deleţu. Preostala sredstva so bila 
porabljena za dokončno izdelavo PZI dokumentacija za terciarno stopnjo čiščenja na ČN Jesenice.  

 

6.2.7 USMERITVE 

 

Usmeritev za naprej je še vedno zagotavljanje čim boljšega učinka čiščenja in izvajanja kvalitetnega vzdrţevanja objektov 
čistilne naprave. Najpomembnejša naloga je obveza za izgradnjo tretje stopnje čiščenja. Upamo, da bo z gradnjo moţno 
pričeti v najkrajšem času, ne le zaradi obveze po obstoječih predpisih, ampak tudi zaradi dotrajane opreme (avtomatske 
grablje, polţne črpalke,…).. 

 

6.3 ODVOZ ODPADKOV 

 

6.3.1 POGOJI POSLOVANJA 

 

V januarju  2010 smo v skladu z zakonodajo pričeli z ločenim zbiranjem odpadkov na pokopališčih, ki so v najemu našega 
podjetja. Tako smo na pokopališčih Rodine, Breznica, Planina pod Golico in Blejska Dobrava postavili zabojnike za ločeno 
zbiranje odpadnih sveč, bioloških odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov. Skupno smo postavili  12 kom 1100 l  in 5 x 
240 l zabojnikov za ločeno zbiranje odpadnih sveč, 10 kom 1100 l in 2 x 240 l zabojnikov za biološke odpadke, ter 3 240 l 
zabojnike za komunalne odpadke.  

 

V septembru in oktobru smo izvedli identifikacijo zabojnikov  za mešane komunalne odpadke. Zabojnike smo opremili z 
nalepkami, na katerih se nahajajo podatki o lokaciji  in prostornini zabojnika. Tako smo posodobili kataster, ki bo osnova za 
obračun storitve ravnanja z odpadki po volumnu. Neizpolnjen cilj v skladu z Odlokom o ravnanju z odpadki v občini 
Jesenice, ki je bil sprejet v letu 2010, ostaja priprava Tehničnega in Tarifnega pravilnika z upoštevanjem velikosti posod.  

 

Zbirni center Jesenice, ki je namenjen predvsem občanom občine Jesenice, začasno, do izgradnje zbirnega centra v 
Ţirovnici, pa tudi občanom občine Ţirovnice, je med občani dobro obiskan, povečalo se je tako število strank, kot tudi 
količina pripeljanih odpadkov. V občini Ţirovnica se nadaljujejo aktivnosti za pričetek izgradnje zbirnega centra, ki bo 
umeščen v poslovno cono v Ţirovnici. 
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6.3.2 IZVAJANJE NALOG IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

 

V enoti je zaposlenih 22 delavcev in vodja ravnanja z odpadki, ki obenem pokriva tudi področje deponije (8 voznikov, 11 
spremljevalcev, 2 delavca v ZC in delovodja).  Dejavnost odvoza izvajamo s štirimi večjimi in enim manjšim smetarskim 
vozilom, dvema samonakladalcema in enim tovornim vozilom s hidravličnim dvigalom. Osnovna dejavnost enote je 
pobiranje in odvoz  odpadkov iz gospodinjstev, industrije in obrti in ostalih komunalnih odpadkov. Poleg osnovne dejavnosti 
pa delavci enote sodelujejo pri čiščenju divjih odlagališč, v zimski sluţbi in v ZC izvajamo začasno skladiščenje odsluţenih 
avtomobilov. 

 

Tudi v letu 2010 smo izvajali ţe utečene dejavnosti, kot so pobiranje kosovnih odpadkov po sistemu z dopisnicami z 
brezplačnim bonusom do 4 m3 letne količine na gospodinjstvo, pobiranje nevarnih odpadkov s spomladansko in jesensko 
akcijo zbiranja in moţnostjo celoletne oddaje le-teh v zbirnem centru in na deponiji, ter brezplačen odvoz zelenega odreza. 

 

Količina odpeljanih kosovnih odpadkov se je v letu 2010 ponovno zmanjšala. V letu 2010 smo storitev opravili pri 1.113 
strankah in odpeljali 2.463 m3 kosovnih odpadkov, kar je za cca. 15 % manj kot v preteklem letu (leto 2009 – 1.308 strank in 
odpeljano 2.904 m3 kosovnih odpadkov). Precej – 47,9 %  pa so se povečale količine zelenega odreza (pobrane s  posebno 
relacijo), ki so v letu 2010 znašale 528 m3, v letu 2009 pa 357 m3. 

 

Uporabnikom smo zaradi dotrajanosti ali poškodb zamenjali 67 kontejnerjev (v letu 2009 smo zamenjali  114 kontejnerjev) 
(46 na Jesenicah in 31 v Ţirovnici, od tega: 11 kom. 1100 l, 36 kom. 240 l in 20 kom. 120 l.  

 

Tudi v letu 2010 smo skupaj s podjetjem Kemis organizirali dve akciji zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstva (spomladi 
in jeseni), poleg tega je moţna oddaja teh odpadkov v zbirnem centru celo leto. Količine so se v letu 2010 glede na prejšnja 
leta močno povečale, ker je razvidno iz spodnje tabele. 

 

Tabela 31: Zbrane količine nevarnih odpadkov 

leto Zbrane količine (kg) 

2006 12.427 

2007 13.609 

2008 11.776 

2009 21.109 

2010 24.407 

 

Povečanje te količine gre predvsem na račun zbirnega centra, saj smo v akcijah zbiranja zbrali v občini Jesenice 3.752 kg, v 
občini Ţirovnica 3.605 kg, v zbirnem centru pa kar 17.050 kg.  

 

Obveščanje in osveščanje občanov obeh občin smo izvajali, kot to izvajamo ţe nekaj let – osveščanje učencev 2., 3. In 4. 
Razredov vseh osnovnih šol v občinah Jesenice in Ţirovnica, objava člankov na temo ravnanja z odpadki kot priloga 
računom za komunalne storitve, pa tudi v občinskih glasilih in na naši internetni strani www.jeko-in.si. 

 

Intenzivno smo delovali tudi na področju ločenega zbiranja odpadkov. Skrbeli smo za redni odvoz in čistočo na ekoloških 
otokih v občinah Jesenice in Ţirovnica. Konec leta 2010 je v občini Jesenice 109 ekoloških otokov, kar pomeni en otok na 
190 prebivalcev, v občini Ţirovnica pa 19 ekoloških otokov, kar pomeni en otok na 221 prebivalcev (uredba zahteva ekološki 
otok na 500 prebivalcev). V občini Ţirovnica smo julija 2010 uvedli dodatno relacijo za odvoz  odpadnega papirja, tako ga 
sedaj pobiramo  2 x tedensko. V občini Jesenice smo na ekoloških otokih zamenjali pet dotrajanih in uničenih zabojnikov. 

 

 

http://www.jeko-in.si/
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Skupne količine ločeno zbranih odpadkov  v letu 2010 in oddanih v Slopak: 

 

Tabela 32: Zbrane ločene frakcije na ekoloških otokih v občini Jesenice in Ţirovnica 

  STEKLO /KG/ PAPIR /KG / PET /KG/ KOVINSKI /KG/ SKUPAJ /KG/ 

2006 100.096 277.656 21.700 9.920 409.372 

2007 118.948 342.952 27.460 12.480 501.840 

2008 162.127 443.750 48.540 17.572 671.989 

2009 188.813 468.154 64.180 22.300 743.447 

2010 213.780 521.460 91.120 37.180 863.540 

 

Graf 6: Zbrane količine na ekoloških otokih  (občini Jesenice in Ţirovnica) 
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Uspešno je v letu 2010 obratoval tudi Zbirni center Jesenice, ki  je namenjen ločenemu zbiranju odpadkov iz gospodinjstev. 
Občani v zbirnem centru  lahko ločeno brezplačno oddajo  posamezne vrste odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih in sicer 
odpadno električno in elektronsko opremo, zeleni odrez, nevarni odpadki iz gospodinjstev, papir in lepenko, steklo, kosovne 
odpadke, plastiko, kovine, pločevina, avtomobilske gume ter manjše količine gradbenih odpadkov in azbestnih odpadkov. 

 

Ločeno zbiranje smo izvajali tudi na Deponiji MM, kjer smo pred odlaganjem izločali akumulatorje, kovine, les, nevarne 
odpadke in odpadne gume. V spodnji tabeli so prikazane vse količine ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, ki se 
zbirajo na ekoloških otokih, z ločenimi relacijami, v ZC Jesenice in na odlagališču Mala Meţakla.  

 

Tabela 33: Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov  

LOČENO ZBRANE 
FRAKCIJE 

KOLIČINA 
2006  (kg) 

KOLIČINA 
2007  (kg) 

KOLIČINA 
2008  (kg) 

KOLIČINA 2009  
(kg) 

KOLIČINA 
2010  (kg)  

odpadni papir  234.032 290.516 372.673 397.237 441.833 1,11 

papirna embalaţa 43.624 52.436 70.077 70.917 79.627 1,12 

steklena embalaţa 100.096 118.948 162.127 188.813 213.780 1,13 

plastenke 21.700 27.460 48.540 64.180 91.120 1,42 

pločevinke 9.920 12.480 17.572 22.300 37.180 1,67 
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kovine iz DMM 13.940 15.665 5.960 52.162 56.123 1,08 

akumulatorji iz DMM 700 840 1.460 3.880 5.716 1,47 

gume 18.770 58.650 28.290 49.990 46.560 0,93 

nevarni odpadki 12.427 13.690 11.633 21.109 24.407 1,16 

odpadni les /  102.240 100.440 245.420 121.080 0,49 

OEEO   / 2.690 12.022 60.230 68.685 1,14 

stiropor  /  / 240 740 1.960 2,65 

ravno steklo / / / 13.660 13.480 0,99 

sveče / / / / 27.100   

bio - kompostarna  /  / 322.220 400.920 446.740 1,11 

SKUPAJ 455.209 695.615 1.153.254 1.591.558 1.675.391 1,05 

kg/preb 18,37 28,09 47,07 65,00 68,38 1,05 

 

Graf 7: Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov 
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Skupna količina kot tudi izločena količina na prebivalca se je v primerjavi z lanskim letom  povečala za dobrih 5 %, kar je 
razvidno tako iz tabele 30, kot tudi iz zgornjega grafa. Praktično vse količine ločeno zbranih frakcij so se močno povečale, 
precejšen padec (polovični) beleţimo le pri količinah ločeno zbranega odpadnega lesa. Glede na to, da je odpadni les zelo 
teţka frakcija smo ob predpostavki, da bomo v letu 2010 zbrali vsaj enako količino kot v letu 2009, načrtovali, da bomo 
ločeno zbrali količino 73,5 kg /prebivalca. Dosegli smo vrednost 68,38 kg/prebivalca, kar je za  3,38 kg/prebivalca več od 
preteklega leta. 

 

Količina 1.675.391 kg v primerjavi z odloţenimi komunalnimi odpadki iz gospodinjstev 7.160.590 kg predstavlja 19,0 mas. % 
ločeno zbranih odpadkov. 

 



 

40 

Tabela 34: Količine ločeno zbranih in količine odloţenih odpadkov  

mesec 
skupaj 

izločeno - vsi 
odpadki 

pripeljani 
odpadki na 

DMM - JEKO-
IN 

pripeljani 
kom.odp.na 

DMM - JEKO-
IN 

odstotek 
izločenih 

izločeni / 
preb. 

(kg/preb) 

   A  B C  D= A/ (A+C)  A /24500 

januar 68.350       597.270            519.180                 0,12                 2,79      

februar 76.979       534.140            467.040                 0,14                 3,14      

marec 94.620    1.058.400            642.390                 0,13                 3,86      

april 136.260       992.180            673.730                 0,17                 5,56      

maj 227.780       919.720            577.650                 0,28                 9,30      

junij 173.925       790.640            604.950                 0,22                 7,10      

julij 164.995       769.270            564.270                 0,23                 6,73      

avgust 139.100       834.080            642.660                 0,18                 5,68      

september 150.455       825.180            654.490                 0,19                 6,14      

oktober 168.547       790.900            649.640                 0,21                 6,88      

november 190.925       730.590            613.370                 0,24                 7,79      

december 83.455       625.350            551.220                 0,13                 3,41      

Skupaj 1.675.391    9.467.720         7.160.590                 0,19               68,38      

 

6.3.3 KAZALNIKI KAKOVOSTI 

 

V podjetju imamo pridobljen standard kakovosti ISO 9001. V sklopu spremljanja kakovosti opravljanja storitve ravnanja z 
odpadki (odvoz in odlaganje odpadkov) spremljamo dva kazalnika  kakovosti in sicer: 

 

Tabela 35: Količina izločenih odpadkov pred odlaganjem na deponijo na prebivalca v občinah Jesenice in Ţirovnica 

Leto /obdobje/ 
Količina izločenih odpadkov 

(kg) 
Število prebivalcev (št. 

P) 
Količina izločenih odpadkov na prebivalca na 

leto (kg/P/leto) 

2007 695.534 24.500 28,4 

2008 1.153.254 24.500 47,1 

2009 1.591.558 24.500 65,0 

2010 1.675.391 24.500 68,4 
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Tabela 36: Deleţ upravičenih reklamacij (brez reklamacij v zvezi z obračunom storitev)  

Leto 
/obdobje/ 

Število vseh reklamacij 
(brez reklamacij v zvezi z 
obračunom komunalnih 

storitev) 

Število upravičenih 
reklamacij 

Deleţ upravičenih reklamacij (št. 
upr. Reklamacij / št. vseh 

reklamacij) 

2007 13 5 38 % 

2008 11 7 63 % 

2009 24 10 41 % 

2010 11 5 45 % 

 

Število reklamacij se je zmanjšalo, deleţ upravičenih reklamacij je na enaki ravni kot prejšnje leto. Količina izločenih 
odpadkov pa narašča tako po skupni količini, kot tudi po količini na prebivalca. 

 

6.3.4 KOLIČINE IN CENE 

 

V reden odvoz odpadkov so vključeni vsi prebivalci obeh občin. Večinoma so zajeti z individualnim pobiranjem, skupinske 
posode so še pri večstanovanjskih zgradbah, manjših teţje dostopnih predelih in naseljih Planina pod Golico in Javorniški 
Rovt. Odvoz odpadkov iz dejavnosti (po pogodbi) se vrši kot redni tedenski odvoz ali pa po naročilu. Tudi sistem plačevanja 
je moţen po kvadraturi ali po dejanskem odvozu.  

 

Cene za odvoz odpadkov se niso spreminjale: 

 

Tabela 37: Cene za odvoz odpadkov 

ODVOZ ODPADKOV 01.01.2009 – 31.12.2009 

Gospodinjstva 1,6652 €/os/mes 

Gospodarstvo 0,1451 €/m2/mes 

 

6.3.5 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŢEVANJE 

 

Iz sredstev amortizacije so bili v letu 2010 nabavljeni zabojniki za ostanek komunalnih odpadkov, ročni posipalec soli in 
ročna metla za pometanje Zbirnega centra Jesenice, ter tiskalnik za tiskanje identifikacijskih nalepk za zabojnike. Skupno je 
bilo porabljene 3.977,08  € lastne amortizacije.  

 

Iz sredstev najemnine občinskega proračuna Občine Jesenice  je bilo zamenjanih pet poškodovanih, oz. uničenih 
zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov na ekoloških otokih ( 2 x rumen zabojnik za plastenke,m 3 x zabojnik za papir) v 
skupni višini 1.183,08 € . Porabe sredstev najemnine občinskega proračuna občine Ţirovnica ni bilo.  

 

6.3.6 USMERITVE 

 

Naši cilj v letu 2010 so bile predvsem čim večje količine ločeno zbranih odpadkov in identifikacija zabojnikov, ter 
posodobitev katastra. Naša usmeritev še naprej ostaja pribliţati storitve uporabnikom in uvajati spremembe, ki bodo vplivale 
na povečanje deleţa izločenih odpadkov. V letu 2011 pričakujemo precejšen skok deleţa ločeno zbranih odpadkov, kar bo 
posledica uvedbe ločenega zbiranja embalaţe in kuhinjskih odpadkov, odprtje zbirnega centra v občini Ţirovnica, pa tudi 
obračun ravnanja z odpadki po volumnu posode za mešane komunalne odpadke, ki smo ga ţe začeli pripravljati v letu 
2009. Obveščanje in osveščanje uporabnikov je tako stalna naloga, kot tudi skrb za vzdrţevanje opreme in objektov. 



 

42 

 

6.4 DEPONIJA MALA MEŢAKLA 

 

6.4.1 POGOJI POSLOVANJA 

 

Odlagališču Mala Meţakla je dne 15.07.2009  preteklo okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča. Obratovanje 
odlagališča Mala Meţakla je zagotovljeno v skladu z Operativnim programom in Prilogo 10, Sprememba uredbe o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, Ur.l.RS št. 53/2009. Kot upravljavec odlagališča smo v skladu z 69. členom Zakona o varstvu 
okolja na Ministrstvo za okolje dne 14.01.2009 oddali vlogo za pridobitev IPPC dovoljenja, ki smo jo na poziv ARSO v 
začetku leta 2010 dopolnili. Naša vloga (kot tudi ostale vloge upravljavcev odlagališč v R Sloveniji) do današnjega dne ni 
rešena. Sestavni del tega dovoljenja bo  tudi finančno jamstvo za izvedbo ukrepov zapiranja in nadzora po zaprtju 
odlagališča za dobo 30 let. V podjetju smo na osnovi metodologije iz uredbe pripravili izračun višine finančnega jamstva, 
informacijo predstavili občinam, ter ga poslali v potrditev na agencijo RS za okolje RS. 

 

V letu 2010 je bilo delovanje odlagališč pod drobnogledom drţave. Na odlagališču smo imeli s strani inšpekcijskih sluţb dva 
pregleda odlaganja odpadkov. Ugotovljeno je bilo, da na odlagališču Mala Meţakla ni zagotovljene obdelave odpadkov pred 
odlaganjem. V zvezi s tem nam je bila kot najemniku odlagališča naloţena tudi globa v višini 5.600,00 EUR. Glede na to, da 
je obdelava komunalnih odpadkov obvezna gospodarska javna sluţba, so občine, ki odlagajo odpadke na Mali Meţakli 
globo povrnile v deleţu odloţenih odpadkov. 

 

6.4.2 OBJEKTI IN NAPRAVE V NAJEMU 

 

Tabela 38: vrednost infrastrukture odlagališča na dan 31. 12. 2010 

Deponija MM stanje na dan 31.12.2009 

Jesenice 2.141.140,26 € 

Ţirovnica 328.065,75 € 

Kranjska Gora 619.017,05 € 

DMM - skupno  3.088.223,06 € 

 

Vsako leto izdelamo izračun zapolnjenosti deponijskega prostora. V mesecu juniju smo izvedli lasersko skeniranje. Rezultat 
je pokazal, da je na Mali Meţakli trenutno odloţenih 267.151 m3 odpadkov, oz. 40 %. Tega dne ima Mala Meţakla proste 
kapacitete 403.291 m3. 

 

Tabela 39: Zapolnjenost odlagališča 

 02.06.2010 13.07.2009 16.07.2008 03.07.2007 

zapolnjenost odlagališča 307.764 m3 267.151 m3 240.750 m3 220.255 m3 

Prosti volumen 359.996 m3 403.291 m3 425.250 m3 449.865 m3 

% zapolnjenosti 46,0 % 39,8 % 36,1 % 32,8% 
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6.4.3 IZVAJANJE NALOG IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

 

Na odlagališče Mala Meţakla so se v letu 2010 odlagali odpadki občin lastnic deponije - Jesenice, Kranjska Gora in 
Ţirovnica, ter odpadki sosednjih občin: Radovljice, Bohinja, Škofja Loka, Ţelezniki in deloma v obdobju od januarja do junija 
odpadki kranjskih občin. 

 

Količina pripeljanih odpadkov v letu 2010 je razvidna iz spodnje tabele. 

 

Tabela 40: Količine odpadkov pripeljanih na DMM v letu 2010 

občina Jesenice Ţirovnica Kr. Gora Radovljica Bled Bohinj Kranj 
Škofja 
Loka Ţelezniki SKUPAJ 

Vrsta odpadka ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton 

Komunalni 
dovoz 8.075 1.393 2.634 6.412 21 1.620 6.966 4.505 1.010 32.636 

Tuji dovoz 1.916 58 104 66 162 23 9 0 0 2.338 

Skupaj 2010 9.991 1.451 2.738 6.478 183 1.643 6.975 4.505 1.010 34.974 

Skupaj 2009 10.391 1.582 3.604 6.799 172 2.317 7.193 2.296 830 35.184 

Skupaj 2008 11.679 1.836 3.454 7.689 253 2.305 5.753     32.968 

Skupaj 2007 11.795 1.854 3.598 7.823 172 2.259 1.762*     29.262 

Skupaj 2006 11.263 1.749 4.437 810 120 2.601 0     18.639 

2010/2009 0,96 0,92 0,76 0,95 1,06 0,71 0,97       

% dovoza  28,57 4,15 7,83 18,52 0,52 4,70 19,94 12,88 2,89 100 

% dovoza  41,0 59,0 100 

% dovoza 
občin lastnic             70,46    10,23 19,31   100 
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Graf 8 : Količine odpadkov pripeljanih na DMM v obdobju 2006-2010 (skupno vsi odpadki) 

 

 

Graf 9: Količine komunalnih odpadkov občin lastnic deponije v letu 2010  

 

 

Graf 10 : Mesečne količine komunalnih odpadkov v letu 2010 po posameznih občinah  
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Skupno je bilo na Odlagališče Mala Meţakla v letu 2010 pripeljanih 34.974.340 kg odpadkov. Pred odlaganjem je bilo 
izločenih 148.870 kg odpadkov (gume, les, nevarni odpadki), tako je bilo na odlagališče Mala Meţakla v letu 2010 
odloţenih 34.825.470 kg odpadkov.  

 

V izločeni količini odpadkov ni zajetih bioloških odpadkov v skupni količini 446.740 kg. Omenjena količina je bila odpeljana v 
obdelavo v kompostarno. 

 

Tabela 41: Izločeni odpadki pred odlaganjem 

 leto 2010 

(kg) 

leto 2009 

(kg) 

leto 2008 

(kg) 

leto 2007 

(kg) 

odpadne gume 26.880 49.990 28.290 58.650 

kovine 0 980 5.960 15.665 

akumulatorji 0 0 1.460 840 

odpadni les 121.180 245.420 100.440 102.240 

OEEO 0 0 5.262 2.690 

nevarni odpadki 810 410 3.362 1.970 

skupaj: 148.870 296.800 144.774 182.055 

 

Količine izločenih odpadkov na odlagališču Mala Meţakla so se v letu 2010 zmanjšale. Dovoza kovine, akumulatorjev in 
OEEO na odlagališče praktično ni več (dovoz se je preusmeril v ZC Jesenice), manjše so tudi količine dovoza odpadnih 
gum in lesa, posledično pa so manjše tudi količine ločeno zbranih odpadkov 

 

V skladu s predpisi vsako leto izvedemo sejalno analizo komunalnih odpadkov. V letu 2010 je vsebnost bioloških odpadkov 
ostala na ravni leta 2009 – 28,4 %, v letu 2008 pa znašala 30,5 %. Tak rezultat je posledica rezultatov ločenega zbiranja, ki 
v letu 2010 beleţi le manjši porast – 5 %, ki pa se na sejalni analizi ni odrazil. Kljub temu pa  je rezultat dober v  primerjavi z 
letom 2006 (izhodiščno leto), kar je  posledica poostrene vhodne kontrole in preusmeritve zelenega odreza na kompostrano. 
Zeleni odrez pobiramo z  brezplačno relacijo za gospodinjstva v občinah Jesenice in Ţirovnica, občani pa ga lahko 
brezplačno oddajo v ZC Jesenice.  

 

Odloţena količina biorazgradljivih odpadkov na odlagališču Mala Meţakla v letu 2010 je  28,40 %.  

 

Tabela 42: Deleţ biorazgradljivih odpadkov (%) 

leto Deleţ biorazgradljivih odpadkov (%) 

2007 30,5 

2008 30,5 

2009 28,4 

2010 28,4 

 

V letu 2010 smo nadaljevali s kompostiranjem bioloških odpadkov na kompostarni odlagališča Mala Meţakla. Kompostirali 
smo zeleni odrez, ki ga zberemo pri opravljanju dejavnosti vzdrţevanja javnih površin, z relacijo brezplačnega odvoza 
zelenega odreza in z dovozom zelenega odreza iz Zbirnega centra Jesenice ter blato iz Čistilne naprave Jesenice.  
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Tabela 43: Količine bioloških odpadkov oddane na kompostarno v letu 2010 

 2010 

(kg) 

2009 

(kg) 

leto 2008 

(kg) 

leto 2007 

(kg) 

zeleni odrez 446.740 400.920 322.220 251.980 

blato CČN 143.990 157.060 / 52.120 

skupaj 590.730 557.980 322.220 304.100 

 

Tudi v letu 2010 smo na odlagališču prevzemali in odlagali gradbene odpadke glede na vrsto in čistost gradbenega 
odpadka. Preko celega leta smo izvajali prekrivanje neaktivnih delov deponijskega telesa z gradbenimi odpadki, polovico 
deponijskega zelesa smo prekrili z začasno prekrivno folijo. Tako je bilo preko celega leta  odprto le aktivno polje. 

 

V letu 2010 smo na deponijo sprejeli 6.828  ton zemeljskih izkopov (v letu 2009 3.208 ton, v letu 2008 12.180 ton, v letu 
2007 952 ton, v letu 2006 12.020 ton), večinoma kot posledica izvajanja naslednjih investicij: Športna dvorana Podmeţakla, 
Bokalova, Garaţna hiša SBJ, Stara Sava, Hrušica 55, ter sanacije vodovodnih in vročevodnih defektov. Material je bil 
deloma odloţen na obstoječ kup, ki sluţi kot začasna deponija materiala za izvedbo nadvišanja breţin deponije, deloma pa 
kar na zaključeno polje pred polaganjem ţe prej omenjene folije. 

 

V letu 2010 smo na določeno polje na odlagališču Mala Meţakla odloţili 418,47 ton gradbenih materialov, ki vsebujejo 
azbest.  

 

Tabela 44: Količina azbestnih odpadkov od leta 2007 do 2010 

azbestni odpadki količina (kg) 

2007 422.020 

2008 374.630 

2009 515.890 

2010 418.470 

 

Obratovalni monitoringi, ki se v skladu z obstoječimi predpisi izvajajo na deponiji, so: 

 meteorološke parametre  spremljamo sami z lastno meteorološko postajo 

 izcedna voda - Rezultati meritev izcedne vode v letu 2010 kaţejo povišane vrednosti pri parametru amonijev dušik 
in zniţanje biološke razgradljivosti. Prekoračitve navedenih dveh parametrov so dopustne, ker ima izcedna voda 
končno dispozicijo na CČN Jesenice in se vrednosti lahko upoštevajo po razredčenju s fekalno odpadno vodo na 
vtoku v CČN Jesenice. Vrednosti ostalih parametrov niso bile prekoračene. Količina izcedne vode 45.831 m3 
predstavlja 2,38 vol % od celotnega dotoka odpadne vode na CČN Jesenice (1.922.241 m3). Količina se je v letu 
2010 povečala za 3,7 %, kar je posledica povečanja letne količine padavin (za merko mesto Planina pod Golico za 
3%).. 

 padavinska odpadna voda - rezultati meritev padavinske vode ustrezajo mejnim vrednostim za iztok v vode 

 odlagališčni plin - Na odlagališču smo vsa leta količine zajetega in seţganega odlagališčnega plina preko merilca 
pretoka, ki se je v začetku leta 2009 pokvaril. Zaradi velikega stroška in načrtov menjave bakle (ki je tudi sicer 
dotrajana in tehnološko zastarela) smo se odločili, da števca ne bomo menjali. Količino zajetega plina smo ocenili 
glede na število obratovalnih ur bakle in povprečnega pretoka plina. V letu 2010 je bilo po odčitku števca 8.672 
obratovalnih ur, kar ob upoštevanju povprečnega pretoka 135 m3/h znese 1.171.000 m3 deponijskega plina. 
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Tabela 45: Količina zajetega in seţganega plina po letih 

 količina / m3 

Leto 2007 1.020.730 

Leto 2008 1.120.732 

Leto 2009 1.052.000 

Leto 2010 1.171.000 

skupaj 4.364.462 

 

Iz letnega povprečja rezultatov meritev (tabela 33) je razvidno, da je bil zajet deponijski plin po vsebnosti metana najvišji v 
primerjavi s preteklimi leti, po vsebnosti kisika pa najniţji do slej. Tako dobri rezultati so posledica postavitve dodatnih 
sedmih odplinjakov (do sedaj je bilo vgrajenih devet) in prekritja ½ polja odlagališča  s folijo, katere prvotna funkcija je 
preprečevanje emisij smradu v okolje, posledično pa tudi večje količine zajetega plina.  

 

Tabela 46: Sestava odlagališčnega plina 

 2010 2009 2008 2007 

metana – CH4 43,6 vol% 32,80 vol% 37,3 vol% 32,31 vol% 

kisika – O2 2,8 vol% 7,5 vol% 6,09 vol% 5,08 vol% 

 

 podzemne vode - Monitoring podzemne vode izvajamo v skladu s potrjenim Programom monitoringa podzemnih 
vod za odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Meţakla, št. 10/374-02, 26.03.2003 in novelacijo programa št. 
10/470-06, januar 2007. Monitoring v letu 20010 je izvajal ZZV Maribor, in sicer na vrtinah PMM-1,  PMM-2 in PMM-
5 dne 20.05.2010 in 24.11.2010. Meritve nivoja podzemne vode na vseh šestih vrtinah in vodomerni lati so dva krat 
mesečno izvajali zaposleni v enoti deponija Mala Meţakla. Če primerjamo vrednosti kemijskih analiz vzorcev 
podzemnih vod ob obeh vzorčenjih in jih primerjamo z mejnimi vrednostmi iz Uredbe o stanju podzemnih voda 
(Ur.l.RS št. 25/09), ugotovimo, da v opazovalnih vrtinah PMM-2 in PMM-5 prekoračen niti en parameter, na 
referenčni vrtini pa je ob obeh vzorčenjih  prekoračen N,N-dietil-m-toluamid in v jesenskem času še vrednost 
pesticidov.  

 

V skladu z določili Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaţevanja podzemne vode (Ur.l.RS 49/2006, 114/09) je v 
letnem poročilu ovrednoten vpliv odlagališča, ki se odraţa v preseganju opozorilne spremembe pri naslednjih 
parametrih: 

 v podzemni vodi iz piezometra PMM-2: v spomladanskem vzorcu: natrij, sulfat in klorid in v spomladanskem in 
jesenskem vzorcu: kalij, magnezij, nitrat in bor 

 v podzemni vodi iz piezometra PMM-5: v spomladanskem vzorcu: kalij, magnezij in nitrat 

 

V skladu z zahtevami zgoraj omenjenega Pravilnika smo v letu 2010 pristopili tudi k izdelavi programa ukrepov v primeru 
preseganja opozorilne sprememb parametrov podzemne vode za odlagališče Mala Meţakla. Ko bo Program izdelan, ga 
bomo posredovali na ARSO kot dopolnitev vloge za pridobitev IPPC dovoljenja.  

 

6.4.4 KAZALNIKI KAKOVOSTI 

 

V podjetju imamo pridobljen standard kakovosti ISO 9001. V sklopu spremljanja kakovosti opravljanja storitve ravnanja z 
odpadki (odvoz in odlaganje odpadkov) spremljamo dva kazalnika  kakovosti in sicer: 
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Tabela 47:  Količina izločenih odpadkov pred odlaganjem na deponijo na prebivalca v občinah Jesenice in Ţirovnica 

Leto 
/obdobje/ 

Količina izločenih odpadkov 
(kg) 

Število prebivalcev (št. 
P) 

Količina izločenih odpadkov na prebivalca na 
leto (kg/P/leto) 

2007 695.534 24.500 28,4 

2008 1.153.254 24.500 47,1 

2009 1.591.558 24.500 65,0 

2010 1.675.391 24.500 68,4 

 

Tabela 48: Deleţ upravičenih reklamacij (brez reklamacij v zvezi z obračunom storitev) 

Leto 
/obdobje/ 

Število vseh reklamacij 
(brez reklamacij v zvezi z 
obračunom komunalnih 

storitev) 

Število upravičenih 
reklamacij 

Deleţ upravičenih reklamacij (št. 
upr. Reklamacij / št. vseh 

reklamacij) 

2007 13 5 38 % 

2008 11 7 63 % 

2009 24 10 41 % 

2010 11 5 45 % 

 

Število reklamacij se je zmanjšalo, deleţ upravičenih reklamacij je na enaki ravni kot prejšnje leto. Količina izločenih 
odpadkov pa narašča tako po skupni količini, kot tudi po količini na prebivalca. 

 

6.4.5 KOLIČINE IN CENE 

 

Količine pripeljanih odpadkov so razvidne iz tabele v prejšnjem poglavju. 

 

V letu 2010 so za deponiranje odpadkov veljale nespremenjene cene za uporabnike komunalnih storitev, ki so v uporabi ţe 
od leta 2003 dalje. 

 

Tabela 49: Cene za uporabnike komunalnih storitev  

 Cena 

gospodinjstva 1,1214 €/os/mes 

ostali 0,0499 €/m2/mes 

 

Občine Cena (EUR/t) Dokument: 

Jesenice, 
Ţirovnica 

 

 

33,64 + okoljska dajatev (1.1.-28.2.2010) 

43,98 + okoljska dajatev (1.3.-31.12.2010) 

Cena je določena na podlagi predhodne prijave na Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj z dne 28.12.2000 in potrjena na Občinskih 
svetih občin Jesenice in Ţirovnica (december 2000).. Takratna 
obstoječa povprečna cena (7.700 SIT/t) je bila povišana za 4,7%(letna 
rast cen). Tako izračunana cena (8.061,90 SIT/t) je bila ob spremembi 
valute preračunana v 33,64 EUR/t in potrjena na Občinskih svetih občin 
Jesenice (dne 23.10.2003) in Ţirovnica (18.11.2003)   
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Kranjska Gora 17,0839 + okoljska dajatev Posebni dogovor, cena zmanjšana za vrednost amortizacije 

Radovljica, 
Bohinj 

 

85,00 +/- okoljska dajatev 

Pogodba o odlaganju komunalnih in podobnih odpadkov iz industrije, 
obrti in storitvenih dejavnosti na odlagališče Mala Meţakla, št. 354-
4/2006 z dne 6.10.2006 

Ţelezniki 85,00 + okoljska dajatev  

Škofja Loka 85,00 + okoljska dajatev  

Kranjske občine 85,00 + okoljska dajatev  

Bled 
138,00 + okoljska dajatev Trţna dejavnost opredeljena v ceniku, na osnovi osnutka medobčinske 

pogodbe iz leta 2004 

* okoljska dajatev zaradi odlaganja komunalnih odpadkov je v obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2010 znašala 16,8930 EUR/t. Pogodba med 

občinama Radovljico in Bohinjem opredeljuje ceno odlaganja vezano na porabo okoljske dajatve. V primeru, da občini Radovljica in Bohinj 
odstopita okoljsko dajatev občinam lastnicam odlagališča je cena odlaganja 85,00 EUR – okoljska dajatev, v primeru, da ta sredstva 
porabita sami, pa je cena odlaganja 85,00 EUR + okoljska dajatev. 

Pri občinah Ţelezniki, Škofja Loka in kranjskih odpadkih pa je cena odlaganja 85,00 EUR + okoljska dajatev. Tako da v primeru, da bi 
posamezna občina ţelela porabiti ta sredstva na območju svoje občine, bi cena odlaganja znašala 85,00 EUR + variabilni del cene v višini 
okoljske dajatve + okoljska dajatev. 

 

6.4.6 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŢEVANJE 

 

Za izvedbo investicij so bili v letu 2010 na voljo naslednji viri sredstev: 

 sredstva proračuna (vir: najemnina), 

 lastna amortizacija, 

 okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 

 

Iz naslova lastne amortizacije je bila nabavljena oprema v skupni vrednosti 1.063,30 EUR in sicer: 

 črpalka za prečrpavanje izcedne vode Elko v višini 874,00 EUR 

 3 kom gasilska cev s spojkami B  višini 189,30 EUR 

 

Iz sredstev proračuna občin lastnic odlagališča MM (najemnina) so bili v letu 2010 financirani naslednji projekti: 

 Začasno prekrivanje s folijo – prva četrtina polja odlagališča  12.500,00 EUR  ( 7.806,20 EUR je bilo pokrito še iz AM 
INF iz leta 2008) in druga četrtina polja odlagališča v višini 11.250,00 EUR (HIS d.o.o. Ljubljana) 

 Zamenjava zob na kompaktorju BOMAG BC 672 RB v višini 20.821,40 EUR (Kovinar Gradnje ST d.o.o.) 

 Interventno popravilo kompaktorja BOMAG BC 672 RB v višini 7.407,35 EUR (Kovinar Gradnje ST d.o.o.) 

 Obnova podvozja na nakladaču CAT 953C v višini 26.243,89 EUR (Teknoxgroup Slovenija d.o.o.) 

 Interventno popravilo nakladača CAT 953C v višini 11.173,88 EUR (Teknoxgroup Slovenija d.o.o.) 

 Podaljšanje drenaţe pod vzhodno breţino v višini 7.232,42 EUR (HIS d.o.o. Ljubljana) 

 Sanacija ceste na DMM v višini 5.696,00 EUR (Jeko-in d.o.o. Jesenice) 

 Izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI ¨Prilagoditev odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Meţakla¨-1. Faza – 
gradnja vstopnega platoja z objekti v višini 25.532,50 EUR (v letu 2010 so bili predani PGD projekti in izvedeno 
plačilo v višini 70 % vrednosti od 26.475,00 EUR) (HIS d.o.o. Ljubljana) 

 Izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI ¨Plinska postaja z baklo kapacitete do max. 500 Nm3/hin preureditvijo 
sistema odplinjanja na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Meţaklai v višini 9.300,00 EUR (HIS d.o.o. 
Ljubljana) 

 Dokumentacija za izdelavo projektne dokumentacije ¨Plinska postaja z baklo kapacitete do max. 500 Nm3/hin 
preureditvijo sistema odplinjanja na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Meţaklai v višini 1.480,00 EUR (Marbo 
d.o.o., Geodetske meritve Vladimir Ross s.p.) 
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Iz sredstev okoljske dajatve za obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov  je bila v letu 2010 financirani naslednja 
investicija: 

 Dobava opreme za mešanje komposta na kompostarni DMM v višini 88.042,50 EUR (Komptech okoljska tehnika 
d.o.o.) 

 

Za financiranje opreme za mešanje komposta smo porabili naslednja sredstva: 

 iz leta 2007 prenesena sredstva občine Radovljica v višini 22.451,69 EUR in občine Bohinj v višini 7.310,16 EUR; 

 iz leta 2008 prenesena sredstva občin: Radovljica v višini 33.992,17 EUR,  Bohinj višini 11.201,02 EUR, Šenčur v 
višini 2.657,68 EUR, Kranj v višini 21.909,32 EUR, Jezersko 199,16 EUR, Cerklje na Gorenjskem  v višini 2.661,76 
EUR, Preddvor v višini 1.2853,05 EUR in Naklo v višini 1.929,91 EUR 

 ter 82,08 EUR sredstev okoljske dajatve iz leta 2009. 

Vsa osnovna sredstva, financirana iz proračuna občin lastnic in sredstev okoljske dajatve zaradi obremenjevanja okolja 
zaradi odlaganja odpadkov, so v lasti občin lastnic in izvajalcu javne sluţbe kot infrastrukturni objekt oz. naprava predana v 
najem v skladu s podpisano najemno pogodbo. Sredstva okoljske dajatve iz leta 2008 občin Ţirovnica  v višini 23.884,28 
EUR in občine Kranjska Gora v višini 49.552,34 EUR se prenašata v leto 2011. 

 

Sicer pa je bilo leto 2010 na področju okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov zakonsko zelo 
neurejeno. Od začetka leta je področje okoljskih dajatev prehajalo iz pristojnosti ARSO v pristojnost CURS. Zaradi 
medsebojno nedorečenih stvari se je prenos zgodil šele z novembrom 2011, odločbo glede višine okoljskih dajatev, ki smo 
jih bili dolţni zbrati za obdobje 01.01.2010 – 31.10.2010 pa smo prejeli šele 15.10.2010. Na odločbo smo se pritoţili in višino 
sredstev dorekli šele v začetku leta 2011. Glede na to, da je v letu 2010 nastala velika razlika med zbrano in nakazano 
višino okoljske dajatve smo konec leta pričeli s poračunavanjem, ki ga bomo v celoti izvedli do konca leta 2011. 

 

Tabela 50: Zbrana sredstva iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja  odpadkov v letu 2010 po 
občinah: 

OBČINA 
OBRAČUNANA TAKSA 

JANUAR-OKTOBER 

NAKAZANA TAKSA 
OBČINAM DO 

30.11.2010 
RAZLIKA 

NAKAZANA TAKSA 
NA MINISTRSTVO 
(OBČINA BLED) 

JESENICE 137.822,86 55.951,43 81.871,43 0,00 

ŢIROVNICA 20.228,45 8.054,99 12.173,46 0,00 

KRANJSKA GORA 36.150,50 14.675,69 21.474,81 0,00 

RADOVLJICA 79.628,33 39.071,16 40.557,17 0,00 

BLED 1.365,50 1.230,30 135,20 1.058,68 

BOHINJ 23.478,98 12.141,13 11.337,85 0,00 

KRANJ 117.678,99 42.951,79 74.727,20 0,00 

ŢELEZNIKI 14.699,21 11.043,83 3.655,38 0,00 

ŠKOFJA LOKA 61.943,97 24.579,36 37.364,61 0,00 

ŠENČUR  0,00 4.703,67 - 4.703,67 0,00 

JEZERSKO 0,00 350,15 - 350,15 0,00 

CERKLJE  0,00 4.715,36 - 4.715,36 0,00 

PREDDVOR 0,00 2.217,63 - 2.217,63 0,00 

NAKLO 0,00 3.419,79 - 3.419,79 0,00 

SKUPAJ 492.996,79 225.106,28 267.890,51 1.058,68 
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6.4.7 USMERITVE 

 

Naši cilji v prihodnosti so predvsem čim večje količine ločeno zbranih odpadkov pred odlaganjem in izpolnjevanje zahtev 
glede obratovanja odlagališča, ki so osnova za pridobitev IPPC dovoljenja za obratovanje po 15.07.2009.  

 

Deponija Mala Meţakla je uvrščena v regijski koncept reševanja problematike odpadkov za zgornjo Gorenjsko. V teku so 
aktivnosti za pridobitev evropskih sredstev za širitev deponije in ureditev dovozne ceste. Hkrati se vodijo tudi aktivnosti za 
postavitev sortirnice in energetskega izkoriščanja deponijskega plina. 

 

6.5 POGREBNA IN POKOPALIŠKA SLUŢBA 

 

6.5.1 OBJEKTI IN NAPRAVE V NAJEMU 

 

Enota na osnovi občinskih odlokov izvaja pokopališko in pogrebno sluţbo v Občini Jesenice in Občini Ţirovnica. Podjetje 
upravlja s štirimi pokopališči: 

 v občini Jesenice pokopališče Blejska Dobrava in Planina pod Golici, 

 pokopališče Breznica in Rodine. 

 

V letu 2010 smo v upravni stavbi uredili kopalnico za oba voznika in vodjo. Za grobarje smo na novo uredili garderobe in 
kuhinjo, saj prejšnji prostori niso več ustrezali svojemu namenu.  

 

V mesecu decembru smo prvič oblekli nove zimske pogrebne uniforme, ki so sešite iz kvalitetnih materialov in po merah 
posameznikov. Vodja enote je prav tako prejel uniformo, ki jo uporablja pri svojem delu v pisarni. Tako ima pogrebna sluţba 
enoten zunanji izgled.  

 

Na pokopališču Blejska Dobrava je bil zgrajen tretji del ţarnega zidu. Enotno smo uredili čelni zunanji izgled pred celotnim 
ţarnim zidom (uredili s peskom). 

 

V letu 2010 smo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadnimi svečami začeli z zbiranjem odpadnih sveč na vseh pokopališčih. 
Ločeno zbiranje sveč smo zdruţili z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov. Hkrati smo uvedli tudi obračun odvoza in 
deponiranja odpadkov po dejanskih količinah. 

 

Na pokopališču na Blejski Dobravi smo zaradi velike frekvence obiskovalcev postavili tudi ekološki otok. 

 

6.5.2 IZVAJANJE NALOG IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

 

Enota ima dve osnovni nalogi – izvajanje vzdrţevalnih del vseh objektov na pokopališčih in izvajanje pogrebne dejavnosti. 
Organiziranost enote in v večji meri tudi opremljenost je trenutno taka, da se dejavnost v celoti izvaja v okviru standardov in 
zahtev lastnikov in uporabnikov. Zaposleni sami izvajajo večino vzdrţevalnih del, večja vzdrţevalna dela pa izvajajo zunanji 
izvajalci. 

 

Poleg rednih vzdrţevalnih del smo na pokopališčih Planina pod Golico, Breznica in Blejska Dobrava nasuli pesek na 
makadamske poti ter pobarvali zidove ob vhodu v garaţo na stavbi na Blejski Dobravi in na pokopališču Blejska Dobrava 
postavili kolesarnice. 

 

V letu 2010 smo izvajali evidenco vodenja opravljenih ur za posamezna dela na pokopališčih po delovnih nalogih celo leto. 
Tako bomo v prihodnje lahko pripravili letne primerjave med posameznimi deli.  
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Za kakovostnejšo evidenco in laţje spremljanje podatkov o najemnikih ter pokojnikih ter predvidene povezave s katastrom 
grobnih mest smo v letu 2010 začeli v program INKASSO (program za obračun grobarin) na novo vnašati podatke iz 
kartoteke, ki se je do sedaj vodila delno v programu DOS delno pa še ročno. V prihodnje ţelimo ta program nadgraditi s 
katastrom grobnih mest in ostalimi evidencami.  

 

6.5.3 KAZALNIKI KAKOVOSTI 

 

V sklopu spremljanja kakovosti opravljanja pogrebnih in pokopaliških storitev spremljamo en kazalnik  kakovosti in sicer: 

 

Tabela 51: Deleţ upravičenih reklamacij (brez reklamacij v zvezi z obračunom najemnin za grobove) 

Leto /obdobje/ 

Število vseh reklamacij 
(brez reklamacij v zvezi z 
obračunom najemnin za 

grobove) 

Število upravičenih 
reklamacij 

Deleţ upravičenih 
reklamacij (št. upr. 

reklamacij / št. vseh 
reklamacij) 

Deleţ upravičenih 
reklamacij glede na 
število pokojnikov 

2008 2 0 0% 0 

2009 2 1 50% 0,003 

2010 3 1 33,33% 0,002 

 

Ţelimo si čim manj reklamacij na naše storitve. V letu 2010 so bile  tri reklamacije, ena od teh upravičena. 

 

6.5.4 KOLIČINE IN CENE 

 

V letu 2010 je bilo skupaj opravljenih 264 pokopov (lani 255), od tega 237 v občinah Jesenice in Ţirovnica (lani 241). Ostali 
pokopi so bili opravljeni v Kranjski Gori in na Dovjem, kjer pogrebno sluţbo izvajamo na podlagi pogodbe.  

 

Na pokopališču na Blejski Dobravi je bilo skupno odprtih 50 novih grobov, na pokopališču na Breznici pa 8. 

 

Tabela 52: Pokopi v letih od 2007 do 2010  

  2007 2008 2009 2010 

pokopališče 
klas. 
pok. 

ţarni 
pok. 

ţarni 
zid 

∑ 
klas. 
pok. 

ţarni 
pok. 

ţarni 
zid 

∑ 
klas. 
pok. 

ţarni 
pok. 

ţarni 
zid 

∑ 
klas. 
pok. 

ţarni 
pok. 

ţarni 
zid 

∑ 

Blej.Dobrava 34 143 2 179 35 139 15 189 45 143 14 202 53 140 7 200 

Pl. pod Golico  1   1 1 6   7 0 2 0 2 1 0 0 1 

Breznica 2 34   36 2 33   35 3 28 0 31 1 34 0 35 

Rodine 2 5   7  2   2   6   6 0 1 0 1 

skupaj 38 183 2 223 38 180 15 233 48 179 14 241 55 175 7 237 

 Povprečno število pokopov na leto je 233, od tega je 45 oz. 19 % klasičnih in 188 oz. 81 % ţarnih. 
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Graf 11: Primerjava ţarni – klasični pokopi v občinah Jesenice in Ţirovnica 2007-2010 
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Cene za pogrebne storitve se v letu 2010 niso spremenile in veljajo še cene iz leta 2009. Uveljavljena je bila le sprememba 
pri obračunu najemnin za grobove in sicer je bilo izvedeno poenotenje najemnin. Tako od 01.01.2010 dalje veljajo enake 
cene za grobove na vseh pokopališčih, s katerimi upravlja JEKO-IN. 

 

6.5.5 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŢEVANJE 

 

Za izvedbo investicij so bila v letu 2011 na razpolago sredstva občinskih proračunov in lastna amortizacija.  

 

Tabela 53:Izvedba investicij 

investicija Sredstva občinskih proračunov Lastna amortizacija 

Zabojniki PVC 240L  152,60 € 

Klop parkovna – veţice Zabreznica  175,75 € 

Tiskalnik – črno beli  159,00 € 

Garderobne omare  1.108,77 € 

Sneţna freza  1.908,00 € 

Kuhinjsko pohištvo  1.033,02 € 

Občina Jesenice   

Ţarni zid na pokopališču Blejska Dobrava 9.940,00 €  

Občina Ţirovnica   

Mreţe na jaških 4.150,00 €  

SKUPAJ 14.090,00 € 4.537,14 € 
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6.5.6 USMERITVE 

 

V naslednjih letih bo potrebno dokončati digitalni kataster grobnih mest. Upravna stavba na Blejski Dobravi je zastarela. 
Potrebno bo pripraviti načrt preureditve stavbe, kjer bo predvideno med drugim tudi ureditev dostopa za invalide, čakalnice 
za svojce, prostora, kjer se stranke dogovarjajo za pogrebe in mora biti ločen od ostalih pisarniških prostorov, ureditev 
sanitarij za obiskovalce. V planini pod Golico je potrebna sanacija pokopališkega zidu. 

 

Število ljudi z ţeljo po raztrosu pepela pokojnikov narašča, zato bo potrebno poleg dokončanja gradnje ţarnega zidu v 
naslednjih letih urediti tudi prostor za raztros pepela. 

 

V prihodnje je še vedno vodilo opravljati storitve profesionalno in ljudem prijazno. 

 

6.6 VZDRŢEVANJE JAVNIH POVRŠIN 

 

6.6.1 POGOJI POSLOVANJA 

 

V letu 2008 smo izvedli reorganizacijo z zdruţitvijo enote za vzdrţevanje cest in zelenic v enoto vzdrţevanje javnih površin. 
V letu 2008 je bila zdruţitev le organizacijska, od 01.01.2009 pa tudi poslovanje vodimo pod eno enoto. Enota je razdeljena 
na skupino za redno vzdrţevanje in skupino za večja vzdrţevalna dela. Vzdrţevalna dela se izvajajo po terminskem planu z 
manjšimi skupinami delavcev ter nalogu po občinskih sluţb in preglednika. Taka organiziranost pomeni večjo učinkovitost in 
mobilnost zaposlenih. Glede na novo organiziranost in nov sistem dela pa se pojavil problem glede prevoza skupin 
delavcev. Tako smo v plan za leto 2010 dali novo poltovorno vozilo in ga v sredini leta tudi dobili ter tako rešili problem 
mobilnosti enote. O pozitivnih učinkih novega načina dela smo v dveh letih prepričali občinske sluţbe in tudi krajevne 
skupnosti. 

 

Redno vzdrţevanje javnih površin izvajamo na območju obeh občin, Občine Jesenice in Ţirovnica. Skupno vzdrţujemo 175 
km prometnih površin, od tega 150 km cest in 24,5 km pločnikov.  

 

Tabela 54: Obseg vzdrţevanja občinskih cest in pločnikov 

  JESENICE ŢIROVNICA SKUPAJ 

CESTE  (m) (m) (m) 

lokalne ceste LC 28.552   

lokalne zbirne ceste LZ 8.423   

lokalne krajevne ceste LK 1.633   

javne poti JP 66.705   

CESTE SKUPAJ  105.313 45.076 150.389 

     

PLOČNIKI     

ob kategoriziranih OC  14.622   

ob drţavnih cestah (v naseljih)  8.349   

PLOČNIKI SKUPAJ  22.971 1.603 24.574 

SKUPAJ  128.284 46.679 174.863 
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Graf 12: Obseg vzdrţevanja občinskih cest in pločnikov 

 

 

 

Delavci te enote izvajajo tudi vzdrţevalna dela na zelenih površinah (zelenice, cvetlične grede z enoletnicami in trajnicami, 
spomeniki, parki,..) na območju obeh občin, večji del v občini Jesenice, ter v manjšem obsegu v Občini Ţirovnica. Obseg 
zelenih površin, cvetličnih gred in korit se je v letu 2010 spremenil glede na prejšnja leta in se bo še spreminjal. V prihodnje 
bomo namreč vzdrţevanje izvajali le na površinah, ki so v lasti občine, zmanjšalo se je število korit, v prihodnje bomo 
zmanjševali zasaditve z enoletnicami in povečevali zasaditve s trajnicami, ki na daljši rok pomenijo niţje stroške 
vzdrţevanja. V letu 2010 smo v sodelovanju z občino Jesenice izdelali nov seznam zelenih površin v občini Jesenice.  

 

Vse sporne lokacije, predvsem velike breţine smo pomerili tudi v naravi in tako dobili točne podatke (m2) za  seznam 
posameznih zelenic. Površina zelenic v lasti Občine Jesenice, ki jih urejamo v okviru Pogodbe o izvajanju del skupne rabe 
na območju občine Jesenice, se je zmanjšala na 154.204m2 (lani 171.825 m2), število gred in dolţina ţive meje ostaja 
nespremenjena. V občini Ţirovnica je obseg teh del manjši, površine se od lani spremenile zaradi izgradnje novega 
otroškega igrišča na Bregu, vendar površine še nismo vnesli v kataster. 

 

Tabela 55: Zelene javne površine v občinah Jesenice in Ţirovnica 

 2009 2010 

JESENICE 
število 

/kom./2009 
površina 
/m²/2009 

dolţina 
/m/2009 

število 
/kom./2010 

površina 
/m²/2010 

dolţina 
/m/2010 

ZELENICE   171.825   154.204  

od tega     I.prioriteta   68.321   43.053  

               II.prioriteta   53.210   72.780  

              III.prioriteta   50.293   38.371  

CVETLIČNE GREDE, KORITA IN 
VRTNICE 

  7.395  
   

greda enoletnice 35 357  35   

greda trajnice 100 6.641  100   

greda vrtnice 26 397  26   

korita 163   163   

ŢIVE MEJE   1.341   1.341 
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PARKI        

Spominski park V parkih in pri spomenikih so urejene 
tako zelene površine, kot grede s 

trajnicami in enoletnicami ter ţive meje 
in grmovnice. Vse te površine so 

zajete ţe v gornjih postavkah 

V parkih in pri spomenikih so urejene tako 
zelene površine, kot grede s trajnicami in 
enoletnicami ter ţive meje in grmovnice. 

Vse te površine so zajete ţe v gornjih 
postavkah 

Park Koroška Bela 

Park Stara Sava 

Zoisov par na Pristavi Ni podatka    

SPOMENIKI 21        

ŢIROVNICA število /kom./ 
površina 

/m2/ 
dolţina 

/m/ 
število /kom./ 

površina 
/m2/ 

dolţina /m/ 

skupna površina zelenic  12.613   12.613  

Drevesa 55   55   

grmovnice 37   37   

listavci 8   8   

iglavci 100   100   

Korita (okrogla, pravokotna, 
šestkotna) 

 
     

število korit 12   12   

 

Graf 13: Odstotek gred in zelenic v občinah Jesenice in Ţirovnica 

 

 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrţevanje cest s pregledniško sluţbo, v letnem času so dela rednega vzdrţevanja cest 
zdruţena z deli rednega vzdrţevanja zelenih in drugih javnih površin. Dela s področja ″javne higiene“ izvajajo posamezni 
cestarski delavci, večina vseh ostalih del se izvaja z manjšimi skupinami po območjih oziroma krajevnih skupnostih. Vrstni 
red je določen tedensko.  

 

Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrţevanja kategoriziranih in nekategoriziranih javnih površin, s 
katerimi pridobivamo precejšen deleţ skupnih prihodkov v enoti. Ta del enote izvaja tudi razna interventna dela na defektih 
na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrţevalna dela za lastne potrebe in zunanje 
naročnike. 
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Z občino Jesenice in Ţirovnica je podpisana pogodba o izvajanju del skupne rabe, ki določa izvajanje dejavnosti na področju 
vzdrţevanja cest, zelenic in meteorne kanalizacije.  

 

V letu 2010 smo še nadgradili novosti, ki smo jih uvedli v letu 2009 in jih tudi začeli izvajati: 

 pregledniška sluţba – navedba datuma o pregledu posameznih odsekov cest, vpis datuma naročil za odpravljanje 
pomanjkljivosti s strani občin in datum izvedbe del 

 seznam vseh avtobusnih postajališč, za vsako postajališče je določen skrbnik, ki v zimskem času skrbi za njihovo 
urejenost; 

 seznam vseh stopnišč v občini Jesenice, ki so v lasti občine in ravno tako določili skrbnika, ki v zimskem času skrbi 
za njihovo urejenost. 

 v  letu 2011 pa bomo naredili še seznam poti, ki so v lasti Občine Jesenice 

 

Tudi v letu 2010 smo beleţili velik izostanek delavcev zaradi bolniške odsotnosti (predvsem daljše bolniške zaradi bolezni) 
in odhodov v pokoj, zaradi česar smo morali dodatno zaposlovati delavce za določen čas in študente, zato, da je bilo delo 
lahko opravljeno. 

 

6.6.2 IZVAJANJE NALOG IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

 

Enota za vzdrţevanje javnih površin je najštevilčnejša enota v sektorju, razdeljena na redno vzdrţevanje in večja 
vzdrţevalna dela. Razdelitev nalog je naslednja:  

 

Redno vzdrţevanje 

- redno vzdrţevanje cest in javnih površin 

- redno vzdrţevanje zelenih površin 

- vzdrţevanje cvetličnih gred, parkov, spomenikov 

 

Dela se izvajajo večinoma za obe občini, delno, predvsem 
manjša dela na urejanju zelenih površin in vrtov pa tudi za 
zunanje naročnike. 

Večja vzdrţevalna dela 

- pregledniška sluţba 

- izvajanje manjših in večjih vzdrţevalnih del na javnih 
površinah po planu rednega vzdrţevanja in/ali po 
nalogu občin 

- izvajanje manjših gradbenih dela za zunanje 
naročnike 

- medsektorska naročila 

- asfaltiranje 

- redno vzdrţevanje v občini Ţirovnica in višjeleţečih 
območjih v občini Jesenice 

potrebno (minimalno) število zaposlenih: pozimi 15, poleti 23 potrebno (minimalno) število zaposlenih: 17 

 

Določeno je terminsko izvajanje pregledniške sluţbe, tako, da so vse občinske ceste pregledane 1-krat mesečno, ceste 
1.reda pa 1-krat tedensko. Redna vzdrţevalna dela se dopolnjujejo z dodatnimi naročili Občine Jesenice in Občine 
Ţirovnica, naročila prihajajo tudi od zunanjih naročnikov. 

 

Tabela 56: V letu 2010 so bila izvedena naslednja večja dela: 

OBČINA JESENICE Vrednost del (z DDV) 

 ureditev otroškega igrišča na Stari Savi  25.711,00 € 

 postavitev varovanih ograj na cesti DMM   6.834,00 € 

 obnova lesene ograje v Zoisovem parku Javorniški Rovt  10.404,00 € 

OBČINA ŢIROVNICA  

 krpanje prekopov  6.354,00 € 
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 priprava temeljev za postavitev avtobusnih postajališč  

 preplastitev ceste pod Rebrom  5.526,00 € 

 preplastitev ceste na Selu pri Ţirovnici  5.980,00 € 

 preplastitev ceste v Ţirovnici 102 12.445,00 € 

 

Vsako leto v sodelovanju z občinskimi sluţbami pripravimo finančni plan po vrstah del. Zaradi proračunskih postavk in zaradi 
boljšega pregleda nad posameznimi vrstami del, še vedno pripravljamo dva finančna plana – zelene površine so ločene od 
ostalih javnih površin in cest. Obseg sredstev se ni bistveno spremenil od leta 2009. Razlika glede na preteklo leto je v tem, 
da dela na talni signalizaciji (redno vzdrţevanje in po odločbah) občina Jesenice oddaja direktno zunanjim izvajalcem z 
zbiranjem ponudb. Do leta 2009 je izvajalca za dela izbiral JEKO-IN.  

 

Ceste 

V primerjavi z letom 2009 je bilo v občini Jesenice v letu 2010 izvedene več košnje bankin, povečal se je obseg 
pregledniške sluţbe, prebarvali smo tudi vse zaščitne ograje in obnovili stopnišča. Bistveno pa se zmanjšal obseg del na 
strojnem čiščenju javnih površin, zaradi okvare stroja za pometanje, saj smo to storitev opravljali lahko samo z eno krtačo. 
Zaradi temeljitega obreza grmičevja v varovalnem pasu v letu 2008, je strošek teh del v letu 2010 manjši, le delno pa smo 
izvedli vzdrţevanje asfaltnih površin z zalivanjem razpok. V občini Ţirovnica se je povečal obseg pregledniške sluţbe, 
obseg strojnega čiščenje javnih površin in vzdrţevanje vertikalne cestne prometne signalizacije. V obeh občinah pa je bila 
poraba sredstev za zimsko sluţbo skoraj enaka porabi pretekle sezone 2008/2009. 

 

Tabela 57: Poraba sredstev po finančnem planu v občini Jesenice 

poz. 
št. Aktivnost 

poraba 2008 
(€) 

poraba 2009 
(€) 

poraba 2010 

(€) 

 

I 10/09 

1. Redno vzdrţevanje in čiščenje JP 328.217 339.313 318.341 0,93 

2. Manjša vzdrţevalna dela na JP - cestah 179.566 197.173 105.977 0,53 

3. Manjša vzdrţevalna dela na JP-ostalo 87.212 100.543 116.509 1,15 

4. Zimsko vzdrţevanje cest in JP 212.341 604.956 644.171 1,06 

  SKUPAJ  807.336 1.241.985 1.185.000 0,95 

 

Graf 14: Poraba sredstev po finančnem planu v občini Jesenice 
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Tabela 58: Poraba sredstev po finančnem planu v občini Ţirovnica 

poz. št. Aktivnost poraba 2008 (€) poraba 2009 (€) poraba 2010(€) I 10/09 

1. Redno vzdrţevanje in čiščenje JP 83.986 90.259 85.440 0,94 

2. Manjša vzdrţevalna dela na JP - cestah 68.020 60.023 11.723 0,19 

3. Manjša vzdrţevalna dela na JP-ostalo 6.486 5.405 4.351 0,80 

4. Zimsko vzdrţevanje cest in JP 53.001 70.864 124.037 1,75 

5. SKUPAJ 211.493 226.551 225.552 100 

 

Graf 15: Poraba sredstev po finančnem planu v občini Ţirovnica 

 

 

Pomemben del pri vzdrţevanju cest je zimska sluţba. V sezoni 2009/2010 je prvi sneg padel ţe 5.12.2009. Bilo je veliko 
sneţnih padavin, sezono so zaznamovale precejšnje odjuge v januarju in veliko število dni s sneţenjem. Posledica tega je 
porabljena velika količina posipnih materialov, kot tudi veliko število opravljenih strojnih in delovnih ur delavcev in 
mehanizacije JEKO-IN in podizvajalcev. V primerjavi s prejšnjo sezono je število opravljenih ur manjše, kar je razvidno iz 
tabel in grafov v nadaljevanju. Skupno smo imeli na voljo 27 vozil s plugi, 21 vozil s posipalcem ter 5 nakladačev. 

 

Značilnosti te zimske sezone so: 

 velike količine sneţnih padavin 

 vremenske razmere, zaradi katerih je bilo potrebno stalno posipanje proti poledici  

Odškodninskih zahtevkov iz naslova poškodb, nastalih pri pluţenju je bilo manj kot v preteklem letu.  

 

Tabela 59: Primerjava opravljenih delovnih in strojnih ur v občini Jesenice in Ţirovnica 

  OBČINA JESENICE OBČINA ŢIROVNICA SKUPAJ 

Zimska sezona delovne ure strojne ure delovne ure strojne ure delovne 
ure 

strojne ure 

2005/2006 3.237 9.611 225 994 3.462 10.605 

2006/2007 386 1.254 54 188 440 1.442 
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2007/2008 1.202 1.964 182 290 1.384 2.254 

2008/2009 8.167 5.235 626 954 8.793 6.189 

2009/2010 7.083 5.351 481 1.245 7.564 6.595 

 

 

Tabela 60: Poraba soli in peska  v občinah Jesenice in Ţirovnica 

 OBČINA JESENICE OBČINA ŢIROVNICA SKUPAJ 

Zimska sezona Sol (t) Pesek (m3) Sol (t) Pesek (m3) Sol (t) Pesek (m3) 

2006/2007 265 236 34 39 299 275 

2007/2008 433 328 82 70 515 398 

2008/2009 1.066 822 75 165 1.141 987 

2009/2010 970 805 98 119 1.068 924 

 

 

Graf 16: Poraba soli (t) od leta 2006 do 2009 
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Graf 17: Poraba peska (m3) od leta 2006 do 2009) 

 

 

V letu 2010 je delovanje enote najbolj zaznamovala velika bolniška odsotnost, veliko upokojitve (pet sodelavcev se je 
upokojilo), dolga zimska sezona in nov način skladiščenja posipnih materialov. Glede na izkušnje in problematiko dobave 
posipnih materialov v pretekli sezoni smo se odločili, da predelamo nadstrešnico in tako pridobimo dodatni prostor za 
skladiščenje soli in peska. S predelavo nadstrešnice smo pridobili prostor za skladiščenje soli v razsutem stanju, s tem pa 
smo tudi povečali začetne količine posipnih materialov in neposredno zmanjšali moţnosti, da bi nam zmanjkalo soli ali 
peska za posipanje. Tako smo imeli ob začetku zimske sezone 15.11.2010 na zalogi 550 ton soli in 250m3  peska.  

 

Zelenice 

Kot vsako leto, smo tudi v letu 2010 za delo na zelenih površinah zaposlili sezonske delavce in poleti tudi študente. 

 

Med redno vzdrţevanje sodijo naslednja dela: 

 urejanje zelenic – grabljenje, čiščenje, navoz komposta in sejanje, strojna košnja 

 zasajanje, priprava gred z enoletnicami in betonskih korit, pletje, škropljenje, sajenje trajnic, 

 obrezovanje in pletje grmovja in ţivih mej, 

 vzdrţevanje parkov, ki obsegajo vsa našteta dela, 

 vzdrţevanje spomenikov. 

 

Poleg rednega vzdrţevanja javnih površin enota izvaja tudi druga tovrstna dela za zunanje naročnike in delno za enote v 
okviru podjetja (pokopališča, čistilna naprava, deponija).  

 

V letu 2010 je sezona trajala od začetka aprila do konca novembra. S spomladanskim čiščenjem smo pričeli marca in 
končali v prvi polovici maja. Zima je bila zelo huda in dolga, kar se je poznalo tudi na zelenicah, cvetličnih gredah in cestah, 
saj je bilo povsod zelo veliko peska od posipanja cest – pločnikov. Tako smo konec sezone pometli v občini Ţirovnica 47 ton 
peska, v občini Jesenice pa 148 ton peska. Pesek iz obeh občinah smo odpeljali na DMM. Ker je omenjena storitev 
predstavlja za obe občini zelo velik strošek smo se skupaj z nadzorniki dogovorili da v naslednji zimski sezoni zmanjšamo 
posipanje cest na minimum, pločnike pa posipamo samo s soljo, s tem pa bomo posledično zmanjšali tudi stroške 
spomladanskega čiščenja. 

 

S strojno košnjo smo pričeli konec aprila in končali konec oktobra. Leto 2010 je bilo zelo deţevno leto, tako da smo opravili 
osem košenj na površinah prve prioritete. Na površinah druge prioritete pa smo zelenice pokosili štirikrat, nekatere tudi 
petkrat. Zelenice tretje prioritete smo pokosili dvakrat. V letu 2010 smo nabavili novo BCS kosilnico, od enote Odvoz 
odpadkov pa smo prevzeli kamion HIAB za pobiranje zelenega odreza. V letu 2010 smo na DMM pridelali 200m3 komposta 
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katerega smo ţe delno razvozili po gredah in zelenicah, kjer je primanjkovalo zemlje. S sanacijo gredin zelenic bomo 
nadaljevali v začetku leta 2011. S tem, ko bomo izboljšali podlago bomo povečali tudi moţnost zadrţevanja vlage in tako 
zmanjšali stroške zalivanja. V Spominskem parku smo zaključili tudi z obrezovanjem in podiranjem dreves, vse pod 
vodstvom g. Pšenice. 

 

Tabela 61: Finančni plan za vzdrţevanje zelenic 

Aktivnost poraba 2008 (€) poraba 2009 (€) Poraba 2010(€) I 10/09 

Redno vzdrţevanje zelenic 86.407 85.315 95.984 1,12 

Cvetlične grede, korita in vrtnice  19.213 17.678 15.722 0,88 

Ţive meje grmovnice, trajnice 5.055 4.191 5.253 1,25 

Drevesa 14.298 10.291 7.393 0,71 

Parki       

Spominski park 9.794 8.621 7.734 0,89 

Stara Sava 7.386 5.738 6.315 1,10 

Koroška Bela 3.299 3.286 3.295 1,00 

Zoisov park 0     

Spomeniki  5.332 5.911 7.836 1,32 

Zalivanje  1.212 1.468 1,21 

Visoka zdravstvena šola  1.263   

Intervencije  10.171   

Nepredvidena dela  2.151 13.214 13,21 

SKUPAJ DELO PO PLANU 150.784 155.828 164.124 1,05 

 

6.6.3 KAZALNIKI KAKOVOSTI 

 

Tabela 62: Število sklenjenih pogodb za izvajanje zimske sluţbe s številom strojev oz. mehanizacije 

Leto Število sklenjenih pogodb Število vozil / strojev kooperantov Število lastnih vozil/strojev za ZS 

2008 17 27 10 

2009 18 31 11 

2010 18 28 11 

 

V zimski sluţbi smo bili pri sklepanju novih pogodb s podizvajalci uspešni. Število vozil je na ravni iz leta 2008, kar zadošča 
za zagotavljanje izvajanja zimske sluţbe. Ohranjanje števila razpoloţljive mehanizacije v zimski sluţbi pomeni zagotavljanje 
pogojev za dobro opravljanje zimske sluţbe. Ocenjujemo, da je to optimalno število razpoloţljive mehanizacije za tak obseg 
javnih površin, kot jih imamo sedaj. V primeru povečevanja površin, pa bo potrebno povečati razpoloţljivo mehanizacijo.  
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Tabela 63: Deleţ prihodkov za ″tuje naročnike″ (trţni del, interna realizacija in usredstveni prihodki) glede na celotne prihodke v 
enoti za vzdrţevanje javnih površin 

Leto Prihodki ″tuji naročniki "(€) Celotni prihodki (€) 
Deleţ trţnih prihodkov glede na 

celotne prihodke (%) 

2008 147.625,91 1.316.065,67 11,20 

2009 213.665,54 1.588.654,00 13,44 

2010 260.866,24 1.854.783,50 14,06 

 

Deleţ prihodkov za "tuje naročnike" se je povečal predvsem na račun del, ki smo jih izvajali za naročnike v podjetju – 
največji deleţ odpade na deponijo (postavitev varovalnih ograj, zimska sluţba), vodovod (vodovodni defekti), sanacija cest v 
občini Ţirovnica, postavitev ograje v Zoisovem parku in izgradnja otroškega igrišča na Stari Savi, asfaltiranje dvorišč, 
prekopov in predvsem zaradi nove organiziranosti enote, razporejanjem del in boljšim izkoriščanjem razpoloţljivih kapacitet 
z enakim številom zaposlenih. 

 

6.6.4 CENE 

 

Cene za letno in zimsko vzdrţevanje javnih površin se v letu 2010 niso spreminjale. Zadnje povišanje cen je bilo 01.02.2009 
za 2,5%. Cene za izvajanje dejavnosti so bile enake v obeh občinah. 

 

6.6.5 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŢEVANJE 

 

V letu 2010 smo nabavili novo  tovorno vozilo - kiper z vsemi priključki za zimsko sluţbo, poltovorno vozilo ( vozilo za prevoz 
oseb in tovora – kiper) in novo BCS kosilnico. Nabavili smo tudi nekaj drobnega orodja.  

 

6.6.6 USMERITVE 

 

Še vedno ostaja glavna in najpomembnejša usmeritev racionalno in čim bolj učinkovito izvajanje dejavnosti tako v letnem 
kot tudi v zimskem obdobju. Zato stalno iščemo nove rešitve in izboljšave v organizacijskem smislu, ravno tako pri nabavi 
materiala in opreme s ciljem biti čim boljši.  

 

Poslovanje enote z novo organiziranostjo je uspešno. Z nespremenjenimi cenami in številom zaposlenih, so bila opravljena 
vsa potrebna dela rednega vzdrţevanja, poleg tega je bil povečan deleţ opravljenih del za zunanje naročnike. Cilj, ki si ga 
postavljamo za naprej je, da bi enota za večja vzdrţevalna dela postopoma lahko izvajala vsa gradbena dela na javnih in 
Zasebnih površinah, razen kanalizacijskih priključkov, ki ostajajo v domeni enote za vzdrţevanje kanalizacije.  
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7. POROČILO O DELOVANJU IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE DISTRIBUCIJE 
TOPLOTE IZ VROČEVODNEGA OMREŢJA 

 

Izbirna gospodarska javna sluţba distribucija toplote iz vročevodnega omreţja se v podjetju Jeko-in, d.o.o., Jesenice izvaja 
v okviru Sektorja oskrbe z energijo, zato je poročilo vsebinsko vezano na to organizacijsko enoto.  

 

7.1 SPLOŠNO 

 

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice je z Odlokom o distribuciji toplote iz vročevodnega omreţja v Občini 
Jesenice  (Ur.list RS št.: 30 z dne 17.4.2009) imenovano za izvajalca dejavnosti občinske gospodarske javne sluţbe 
distribucije toplote iz vročevodnega omreţja na območju Občine Jesenice. 

 

Izbirna gospodarska javna sluţba distribucija toplote iz vročevodnega omreţja obsega tako dobavo toplote ali hladu iz 
distribucijskega omreţja toplotne energije(vročevodnega omreţja), dobavo toplote za sanitarno toplo vodo distribucijskega 
omreţja toplotne energije(vročevodnega omreţja), kot tudi dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omreţja v 
Občini Jesenice(upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami za distribucijo toplote). 

 

7.2 POGOJI POSLOVANJA 

 

Pogoje poslovanja sektorja Oskrbe z energijo, v največji meri definirata veljavna Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in 
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce in aneks k dolgoročni pogodbi za 
dobavo toplote s proizvajalcem toplote. 

 

Področje daljinskega ogrevanja za geografsko območje občine Jesenice je skladno s spodaj naštetimi aktiv celoti usklajeno 
z ''energetsko'' zakonodajo. 

 

 Odlok o distribuciji toplote iz vročevodnega omreţja v Občini Jesenice (Ur.l.RS št.: 30/2009), 

 Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omreţja toplotne energije v Občini Jesenice (Ur.l.RS 
št.: 32/2009), 

 Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omreţja toplotne energije v občini Jesenice (Ur.l.RS št.: 
32/2009) 

 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omreţje za oskrbo s toploto za geografsko območje občine 
Jesenice(Ur.l.RS št.: 51/2008) 

 

7.3 OBJEKTI IN NAPRAVE V NAJEMU 

 

Na vročevodnem omreţju z dvema izvoroma toplote (dve kotlovnici, ki nista v najemu distributerja; se pravi, da JEKO-IN ni 
proizvajalec toplotne energije) Jesenice in Javornik-Koroška Bela je bilo v letu 2010  inštalirano: 

 

Podatki o toplotnih močeh: 

 Toplotna moč vgrajenih izmenjevalcev      76660    kW 

 Toplotna moč objektov                                59711    kW 

 Toplotna moč STV                                        3502     kW 
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Tabela 64: Jesenice 

 

Št. 

 

Priključeno na vročevod 

 

Toplotna moč 

izmenjevalcev (kW) 

Toplotna moč 

objektov 

(kW) 

 

STV 

(kW) 

1 Stanje konec leta 2009 70032 54312 3132 

2 Priključeno v letu 2010 2332 2332 / 

3 Odklopljeno  2236 2236 / 

4 Stanje konec leta 2010 70128 54408 3132 

 

Tabela 65: Javornik - Koroška Bela 

 

Št. 

 

Priključeno na vročevod 

 

Toplotna moč 

izmenjevalcev (kW) 

Toplotna moč 

objektov 

(kW) 

 

STV 

(kW) 

 

1 Stanje konec leta 2009 6532 5869 370 

2 Priključeno v letu 2010 172 / / 

3 Odklopljeno  172 / / 

4 Stanje konec leta 2010 6532 5869 370 

 

Tabela 66:V letu  2010  smo upravljali in gospodarili z: 

Cev  Dolţina trase (m) Volumen (m3) 

Primar 3120 506,84 

Sekundar 8017 323,76 

Priključki 15207 125,67 

skupaj 26344 m 956,27 m3 

pri dolţini omreţja  je upoštevana dolţina ene cevi vročevodno  omreţje na zaokroţenem gospodarskem območju bivše ŢJ, ki ga tabela ne vsebuje in je povezano z mestnim 
vročevodnim omreţjem ,  je v lasti in upravljanju ENOS d.d., kot tudi distribucija toplote za objekte na tem območju (17 odjemnih mest in 21 toplotnih postaj) – rešitev 
problematike distribucije toplote in lastnine omreţja  bo potrebno določiti v strategiji daljinskega ogrevanja za mesto Jesen ice za prihodnjih pet let. 

 

Tabela 67: Vrsta in število toplotnih postaj 

 TRASA Skupaj 

 
Jesenice Javornik-Kor.Bela 

TIP 70 10 80 

KTP 92 9 101 

STV / /  

Skupaj  163 19 181 
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S toplotno energijo smo oskrbovali  135  večstanovanjskih objektov(več kot štiri stanovanja), skupno število odjemalcev 
toplotne energije (ogrevanje in sanitarna topla voda) pa presega 4060 odjemalcev (fizične in pravne osebe). 

 

7.4 IZVAJANJE NALOG IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  

 

V letu 2010 smo izvedli večino zadanih nalog. Med najpomembnejšimi so: 

 sledili smo planu iz strategije razvoja daljinskega ogrevanja mesta Jesenice v obdobju 2006 – 2010. V lanskem letu 
nam je iz predvidenih ukrepov strategije uspelo izvesti večino planiranih investicij,  

 izvajanje dejavnosti skladno z novim Energetskim zakonom(predvsem upoštevaje 93a in 94 člen), 

 v letu 2010 so bile izvedene vse aktivnosti, ki skladno z Energetskim zakonom, predstavljajo  pravno formalno 
ureditev na energetskem področju v lokalni skupnosti. 

 aktivna vloga pri pripravi Strategije razvoja daljinskega ogrevanja mesta Jesenice v obdobju 2011-2014 

 

Pri daljinskem ogrevanju mesta Jesenice smo se tudi v letu 2010 soočali z urejanjem osnovnih pogojev za delovanje 
predvsem in tudi pa s problemi, ki jih je povzročala energetska situacija po svetu (stalna nihanja cene energenta -zemeljski 
plin in s tem tudi prodajne cene MWh toplote).  

 

Naloge izhajajo iz enega od osnovnih namenov enote in sicer je to vodenje in izvajanje vzdrţevanja mestnega 
vročevodnega omreţja in toplotnih izmenjevalnih postaj s ciljem zanesljive in varne dobave toplotne energije do naših 
strank. Glede na naravo vzdrţevanja (občasno, sprotno, investicijsko) je bil delo opravljeno kvalitetno in okviru časovnih 
toleranc - ustrezno organizirana deţurna sluţba se je odzvala na vse prejete reklamacije in jih tudi uspešno sanirala. 

 

Kakovost opravljenega vzdrţevanja pa smo zagotavljali z ustreznimi kadri  ( naloge smo izvajali z enajstimi zaposlenimi v 
enoti) s potrebnimi praktičnimi znanji, kar je pri vzdrţevanju izrednega pomena. Prav izkušnje in pravilno planiranje dela  
zagotavljajo kar se da hitre in strokovne posege.  

V letu 2010 smo. S to ekipo smo izvedli tudi izvedbe novih priključkov/ kadrovska zasedenost ustreza trenutnim potrebam. 

 

7.5 KOLIČINA IN CENE 

 

7.5.1 KOLIČINA PRODANEGA ENERGENTA -  TOPLOTNE ENERGIJE 

 

Graf 18: Prodaja toplotne energije v letih 2007-2010 
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Tabela 68: Prodaja energenta 

PRODAJA ENERGENTA (MWh)

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

2010 8.190 7.196 5.962 3.661 1.639 501 490 524 489 3.165 4.702 7.493

2009 8.838 6.669 5.606 2.873 1.222 493 533 484 407 2.562 5.115 7.297

2008 7.271 6.408 6.021 3.976 1.318 508 597 552 581 3.217 4.546 7.519

2007 7.223    5.975 5.070 2.471 1.106 544 785 708 408 3.360 5.689 8.212  

 

Iz grafa je razvidno, da smo v drugi polovici  leta 2010 prodali nekoliko manj toplotne energije kot v primerljivem lanskem 
obdobju v prvi polovici leta pa smo pri prodaji precej presegli količine prejšnje letnega obdobja. 

 

Tabela 69: Nakup in prodaja po letih 

LETO NAKUP (MWh) PRODAJA(MWh) IZKORISTEK OMREŢJA 

2010 44.011 55.714 79,0% 

2009 42.101 53.730 78,4% 

2008 42.511 54.938 77,4% 

2007 41.550 54.140 76,7% 

 

Iz tabele je razvidno da tako nakup, kot prodaja v zadnjih dveh letih pada , izkoristek omreţja pa ţe od leta 2007 raste. 
Padanje nakupa kot prodaje kaţe na to, da so naši odjemalci stremijo k bolj racionalni porabi in tudi na izvajanje ukrepov za 
zmanjševanje rabe energije (izolacije streh in ovojev večstanovanjskih stavb, vgradnja delilnikov in termostatskih ventilov, 
hidravlična uravnoteţenja sistemov ogrevanja…). Rast izkoristka omreţja in s tem manjšanje razlike med kupljeno in 
prodano toplotno energijo pa na pravilnost in smotrnost porabe sredstev za investicijsko vzdrţevanje in investicije v 
vročevodno omreţje (regulacija KTP, vgradnja RGW, posodobitve na omreţju, izolacija cevi primarnega vročevoda…). 

 

7.5.2 PRODAJNA CENA TOPLOTNE ENERGIJE 

 

Graf 19: Gibanje prodajne cene energenta - toplotne energije v letih 2007- 2010  
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Tabela 70: Gibanja prodajne cene toplotne energije 2007 - 2010 (€/mwh) 

LETO jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

2010 56,52 57,27 59,15 62,46 63,56 66,45 70,07 70,35 69,84 70,34 67,04 67,93 

2009 76,36 71,50 71,66 59,99 59,42 58,66 51,16 51,45 51,32 52,05 51,56 51,43 

2008 61,88 61,72 62,25 64,15 63,72 64,83 71,41 71,57 74,65 80,73 82,34 82,34 

2007 57,26 54,83 55,27 54,92 50,91 51,14 52,53 51,99 52,44 54,66 54,57 53,74 

 

Oskrba s toplotno energijo se je končnim uporabnikom zaračunavala v skladu z Odlokom in Tarifnim sistemom. Spremembe 
cene MWh toplote (praviloma mesečno, glede na spremembo cene energenta-ZP, za proizvodnjo tople vode) potekajo v 
skladu z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne 
odjemalce (Ur. list RS 30/2009).  

 

Cena števnine in priključne moči sta ves čas enaki in sicer znaša števnina 0,0542 € na kvadratni meter ogrevane površine, 
priključna moč pa 1,1289 € na kW priključne moči objekta in jih zaradi enakih cen ni smiselno prikazovati s cenovnega 
vidika ampak z vidika celotnega plačila odjemalcev. Navedena cena priključne moči, se kot fiksni del cene toplotne energije 
skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za 
tarifne odjemalce (Ur. list RS 30/2009) v letu 2010 ni smela spremeniti. 

 

7.6 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŢEVANJE 

 

Investicije in investicijsko vzdrţevanje so se izvajale v skladu s planom za leto 2010.  

Izvedene so bile naslednje aktivnosti: 

 izvedli smo prestavitev vročevodne trase na povezavi Jesenice – mejni plato (cca.45m) 

 izvedli smo obnovo in  rekonstrukcijo vročevodnega omreţja, ter  montaţo indirektnih toplotnih postaj v dveh 
večstanovanjskih objektih na območju c.m.Tita(št.: 2, 2a) in Gimnaziji Jesenice, 

 izvedli smo rekonstrukcijo vročevodnega omreţja (cca.20m), ter montaţo indirektne toplotne postaje v 
večstanovanjskem objektu na območju c.talcev(št.: 7a, 7b), 

 izvedli smo obnovo vročevodnega omreţja (cca. 55m) na območju Kejţarjeve ulice(MCJ) 

 izvedli smo obnovo vročevodnega omreţja (cca. 50m) na območju VVZ Julke Pibernik 

 skladno s planom smo nadaljevali s posodabljanjem avtomatizacije KTP in TIP (181 postaj v celoti)  

 sanacija  vseh poškodb in kraj zunanje izolacije (aluminij) na trasah vročevoda in sanacija vseh okvar na vročevodu. 

 

Poleg načrtovanih investicij pa smo v letu 2010 izvajali tudi naslednje aktivnosti: 

 popravilo defektov na vročevodni trasi in v toplotnih postajah (menjave črpalk, tesnenje izmenjevalca,menjava in 
vgradnja ventilov… večjih defektov in menjav je bilo v letu 2010 glede na prejšnje obdobje nekaj več(12) 

 skladno z zakonodajo smo menjali in umerjali kalorimetre (zaradi večletnega zaostanka pri umerjanju smo planirane 
stroške precej presegli, 

 skladno z zakonodajo smo pričeli z verifikacijo in preskušanjem tlačnih razmer na vročevodu in elementih toplotnih 
postaj, 

 izvajanje svetovanja glede delitve in obračuna stroškov ogrevanja glede na dejansko porabo toplote, kot tudi glede 
varčevanja in dejanske rabe energije. Našim strankam nudimo celovito ponudbo radiatorskih delilnikov , 
termostatskih ventilov in izvedbo obračuna porabljene toplote, 

 osveščanje uporabnikov glede racionalne rabe energije opravljamo preko internetne strani, objavili smo nekaj 
člankov v občinskem glasilu, s prilogami računom smo obveščali naše stranke o novostih in rabi energije, 

 obratovanje sistema po protokolu programa TERMIS (operativnega orodja za upravljanje daljinskega energetskega 
sistema). 

 montaţa elektronskih delilnikov stroškov ogrevanja, ter termostatskih ventilov po večstanovanjskih objektih na 
Jesenicah – v letu 2010 smo opremili deset objektov (1700 delilnikov cca. 340 stanovanj), 
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7.7 USMERITVE 

 

Z občino Jesenice je bila v letu 2010 podpisana pogodba o najemu vročevodnega omreţja na območju občine Jesenice, kar 
pomeni, da se vsa amortizacija iz naslova  t.i. vročevodne infrastrukture mesečno odvaja na občino kot najemnina 
infrastrukture. 

 

V letu 2010 je bila pripravljena tudi Strategija razvoja daljinskega ogrevanja mesta Jesenice v obdobju 2011-2014 (sprejeta 
januarja 2011), ki zajema vse gradnike mestnega vročevodnega ogrevanja, saj brez učinkovite in fleksibilne proizvodnje, 
porabniku naravnane distribucije in učinkovite rabe energije ne moremo zagotoviti energetsko in cenovno sprejemljivega  
sistema, kateri bo sluţil tako prodajni kot tudi nakupni strani. Strategija zavzema sledeča področja: proizvodnjo toplotne 
energije – uporaba najboljših tehnik s področja OVE in URE, distribicijo toplotne energije – učinkovita in nadzorovana 
distribucija od proizvodne enote do uporabnika in porabnika  toplotne energije – merjenje in informiranje porabnikov o 
porabljeni energiji in spodbujanje URE. 

 

Kot ključne aktivnosti predvsem izpostavljamo: 
  

 širitev vročevodnega omreţja z novimi porabniki in tendenco po izenačevanju sezonske porabe (zima / poletje) ; 
dom ostarelih (Bergel), Hala Podmeţakla, Upravna enota, Pošta, … 

 optimizacija oz. dvig izkoristka vročevodnega omreţja z izdelavo analize in posledično ukinitvijo/spremembo 
posameznih odsekov ali vej 

 niţanje nabavne cene energije in zadostitev zakonskih obvez na področju vira energije (OVE in URE) 

 uskladitev in optimiranje cenovne politike z vidika razmerja med ceno priključne moči in porabljene energije (fiksni / 
variabilni del) 

 

Naša usmeritev poleg navedenih zavez iz strategije, še naprej ostaja kvalitetno delo na področju vzdrţevanja vročevodnega 
omreţja in varne ter nemotene distribucije toplote do naših odjemalcev.  

 

Nadaljevali bomo s stalnim obveščanjem občanov o prednostih uporabe toplotne energije za ogrevanje in tudi na ta način 
skušali pridobiti čim več novih odjemalcev(povečanje gostote odjema).  
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7.8 POSLOVANJE ENOTE 

REZULTAT PLAN 2010 % REZ. 2009 %

PRIHODKI PRODAJE KOMER. DEL 173.259,41 125.288,24 138,3 124.823,13 138,8

PRIHODKI OD PRODAJE JAVNI DEL 3.688.767,93 3.529.353,00 104,5 3.606.788,68 102,3

PRIHODKI - SUBVENCIJE 61.068,94 0,00 63.829,39 95,7

PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB 16.118,15 32.500,00 49,6 12.772,13 126,2

PRIHODKI OD FINANCIRANJA 30.219,94 21.900,00 138,0 20.091,70 150,4

PRIHODKI INT. REALIZACIJE 13.540,40 14.229,63 95,2 12.892,43 105,0

IZREDNI PRIHODKI 19.096,30 15.100,00 126,5 16.568,48 115,3

USRED. LASTNI PROIZ. IN STOR. 0,00 0,00 16.866,10 0,0

PRIPADA. DEL PRIH. STR. SLUŽB 13.125,55 17.713,24 74,1 16.239,01 80,8

SKUPAJ PRIHODKI 4.015.196,62 3.756.084,11 106,9 3.890.871,05 103,2

STROŠKI INT. REALIZACIJE 6.981,46 8.200,00 85,1 7.169,90 97,4

STROŠKI MATERIALA 141.069,57 113.918,11 123,8 115.363,87 122,3

ENERGENT 2.906.593,94 2.647.737,00 109,8 2.827.044,16 102,8

STROŠKI STORITEV 225.124,54 99.582,31 226,1 106.322,49 211,7

POPRAVKI TERJATEV 137.898,50 12.000,00 1.149,2 11.559,17 1.193,0

AMORTIZACIJA 10.851,27 10.911,96 99,4 10.488,50 103,5

AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURA 0,00 0,00 382.161,65 0,0

NAJEMNINA INFRASTRUKTURA 369.116,38 384.125,16 96,1 0,00

STROŠKI DELA 269.546,94 278.220,04 96,9 294.383,89 91,6

DRUGI STROŠKI 26.058,14 28.500,00 91,4 37.957,74 68,7

ODHODKI FINANCIRANJA 3.282,78 4.000,00 82,1 3.745,33 87,6

IZREDNI ODHODKI 988,30 210,00 470,6 81,97 1.205,7

PRIPADA. DEL ODHOD. STR. SLUŽB 171.838,21 168.679,54 101,9 161.853,30 106,2

SKUPAJ ODHODKI 4.269.350,03 3.756.084,11 113,7 3.958.131,97 107,9

REZULTAT -254.153,41 0,00 ##### -67.260,92 377,9

OSKRBA S

TOPLOTNO ENERGIJO

 

 

Negativni rezultat je posledica večjih stroškov storitev (poračunavanje iz naslova zagotavljanja prihrankov v letu 2010, 
umerjanje in obnova kalorimetrov, preskušanje in kategoriziranje tlačne opreme), ponavljajoče se izgube na variabilnem 
delu kupljene in prodane energije – pri čemer pa tudi  fiksni del cene toplotne energije ne pokriva vseh vštetih stroškov (ki so 
od zadnje spremembe cene fiksnega dela leta 2004 narasli v povprečju za več kot 40%).  

 

Kot pomemben razlog za negativen rezultat enote sta tudi:  deleţ najemnine v fiksnem delu cene toplotne energije 
(prihodek) še zdaleč ne dosega višine najemnine, ki jo odvajamo(odhodek) najemodajalcu vročevodnega omreţja; s 
subvencijo je ta izpad delno saniran vendar še zmeraj ne v višini deleţa najemnine v celotnih stroških (skladno z 
metodologijo izračuna fiksnega dela cene v Uredbi o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za 
namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Ur. list RS 30/2009). in pa popravki terjatev, ki so kar enajstkrat višji kot 
v letu 2009 (razlika 125.000 €). 

 

Kljub dvigu izkoristka trase vročevodnega omreţja za 0,6 odstotne točke ( 79 %)  to še ni dovolj za pozitivno poslovanje 
enote. 
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8. POROČILO O DELOVANJU IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE SISTEMSKEGA 
OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA OMREŢJA ZEMELJSKEGA PLINA 

 

Izbirna gospodarska javna sluţba dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omreţja zemeljskega plina se v 
podjetju Jeko-in, d.o.o., Jesenice izvaja v okviru Sektorja oskrbe z energijo, zato je poročilo vsebinsko vezano na to 
organizacijsko enoto.  

 

8.1 SPLOŠNO 

 

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice je z Odlokom o načinu izvajanja  GJS dejavnosti SODO  zemeljskega 
plina v Občini Jesenice  (Ur.list RS št.: 36 z dne 15.5.2009) imenovano za sistemskega operaterja distribucijskega omreţja 
zemeljskega plina na območju Občine Jesenice. 

 

Podjetje v javnem interesu izvaja obveznosti iz gospodarske javne sluţbe, zlasti varnost obratovanja, zagotavljanje 
zanesljive dobave zemeljskega plina in storitev pod splošnimi pogoji vsakomur, redno in trajno obratovanje, zagotavljanje 
predpisane kvalitete in razumne cene dobavljenega zemeljskega plina oziroma storitev ter varovanje okolja, kar vključuje 
skrb za energetsko učinkovitost in izboljšanje lokalnih podnebnih razmer. 

 

8.2 POGOJI POSLOVANJA  

 

V letu 2010 smo poslovali skladno z Energetskim zakonom (odprt  trg  z zemeljskim plinom) in Uredbo o delovanju trga z 
zemeljskim plinom. Tudi v prihodnjem letu bomo skladno z veljavno zakonodajo z odjemalci podpisovali nove pogodbe in 
sicer posebej za priključitev in izgradnjo priključka, posebej za distribucijo ZP, ki je javna sluţba in je regulirana s strani 
drţave in posebej za nakup ZP, ki je trţno blago in ga odjemalci prosto kupujejo na trgu.  

 

Poleg navedenega pogoje poslovanja določata tudi: Akt o določitvi omreţnine za distribucijsko omreţje zemeljskega plina 
na geografskem območju Občine Jesenice (Ur. L. RS 103/08) in Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omreţje 
zemeljskega plina za občino Jesenice (Ur. L. RS 132/06, 17/07). 

 

Tako je poleg ţe navedenih v letu 2006 sprejetih Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omreţje zemeljskega 
plina za Občino Jesenice področje zemeljskega plina v celoti usklajeno z ''energetsko'' zakonodajo. 

 



 

72 

8.3 OBJEKTI IN NAPRAVE V NAJEMU 

 

8.3.1 PODATKI DISTRIBUCIJSKEGA OMREŢJA ZEMELJSKEGA PLINA  

 

V letu 2010 smo upravljali z dobrimi 42 km distribucijskega omreţja plinovoda. 

 

Tabela 71: Distribucijsko omreţje plinovoda 

32,76

9,60

42,36

42,36

0,15

0,15

3

2

19.450

14.150

502

365.069

20.232

3

8.000

- od tega dolžina novih prik ljučnih plinovodov (km)

Merilne in regulacijske postaje 

na dan 31.12.

Število vseh merilnih postaj  (MP)

Karakteristike geografskih 

območij

Skupna površina oskrbovanja (km2)

Število prebivalcev na vseh geografskih območih

Zmogljivost in konične 

obremenitve omreţja

Pogodbena zmogljivost (Sm3/dan)

> 30 mbar do ≤ 100 mbar (km)

do ≤ 30 mbar (km)

Skupaj dolţina novih vodov zemeljskega plina (km)

Število vseh merilno regulacijskih postaj  (MRP)

Konična obremenitev - urna  (Sm3/h)

Dejanska konična zmogljivost

do ≤ 30 mbar (km)

Skupna dolţina distribucijskega omreţja (km)

- od tega prik ljučni plinovodi v lasti SODO

- od tega prik ljučni plinovodi v lasti odjemalcev

- od tega prik ljučni plinovodi v lasti drugih

minimalna mesečna

maximalna mesečna

Konična obremenitev - mesečna  (Sm3/mesec)

Razširitev omreţja v letu 2010 

(dolţine novih vodov po tlačnih 

nivojih)

> 4 bar do ≤ 16 bar (km)

> 1 bar do ≤ 4 bar (km)

> 250 mbar do ≤ 1 bar (km)

> 100 mbar do ≤ 250 mbar (km)

minimalna urna

maximalna urna

minimalna dnevna

maximalna dnevna

Konična obremenitev - dnevna  (Sm3/dan)

Dolţina distribucijskega omreţja 

na dan 31. 12. po tlačnih nivojih

> 4 bar do ≤ 16 bar (km)

> 1 bar do ≤ 4 bar (km)

> 250 mbar do ≤ 1 bar (km)

> 100 mbar do ≤ 250 mbar (km)

> 30 mbar do ≤ 100 mbar (km)

 

 

Zakupljena pogodbena zmogljivost omreţja je bila 19.450 Sm3/dan in v obravnavanem obdobju ni bila preseţena. 

 

Ocenjena zasedenost omreţja je 90,6%.
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8.4 PODATKI O ODJEMALCIH IN DISTRIBUIRANI KOLIČINI ZEMELJSKEGA PLINA V LETU 2010 

 

Količina odkupljenega in prodanega plina je v letu 2010 večja kot v letu 2009. Tudi v naslednjem letu predvidevamo nekoliko večji 
nakup in prodajo zemeljskega plina. 

 

Tabela 72: Količine ZP po odjemnih mestih 

CDKi

Zakupljena 

zmogljivost 

(Sm3/leto)

na katerem 

odjemajo ZP 

gospodinjski 

odjemalci - po 

odjemnih skupinah

 na katerem 

odjemajo ZP ne - 

gospodinjski 

odjemalci - po 

odjemnih 

skupinah

skupno število 

odjemnih mest v 

odjemni skupni

na katerih se 

odjema ZP za 

gospodinjske 

odjemalce po 

odjemnih 

skupinah (Sm3)

 na katerih se 

odjema ZP za ne-

gospodinjske 

odjemalce po 

odjemnih 

skupinah (Sm3)

skupaj 

distribuiran ZP 

(Sm3)

CDK1 0-200 63 3 66 4.661 252 4.913

CDK2 201-500 98 2 100 35.960 911 36.871

CDK3 501-1.500 590 8 598 597.856 7.906 605.762

CDK4 1.501-2.500 258 14 272 490.165 26.739 516.904

CDK5 2.501-4.500 105 5 110 322.508 19.244 341.752

CDK6 4.501-10.000 3 12 15 784 14.670 75.737 90.407

CDK7 10.001-30.000 0 8 8 2.070 0 127.654 127.654

CDK8 30.001-70.000 0 2 2 1.105 0 132.201 132.201

CDK9 70.001-100.000 0 1 1 930 0 0 91.611 91.611

CDK10 100.001-200.000 0 0 0 0 0 0 0

CDK11 200.001-600.000 0 0 0 0 0 0 0

CDK12 600.001-1.000.000 0 0 0 0 0 0 0

CDK13 1.000.001-5.000.000 0 0 0 0 0 0 0

CDK14 5.000.000-15.000.000 0 0 0 0 0 0 0

CDK15 Nad 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0

1.117 55 1.172 1.465.820 482.255 1.948.075

Vsota pogodbene 

distribucijske 

zmogljivosti

(Sm3/dan)

Distribuiran ZP v letu 2010 za odjemna mesta

Skupaj

Vsota moči

(kW)

Odjemna skupina Število odjemnih mest v odjemni skupini na dan 31.12. 
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8.5 IZVAJANJE NALOG IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  

 

Tabela 73: Prikaz števila izvedenih postopkov priključevanja na distribucijsko omreţje, načrtovana dela, motnje, nenačrtovana dela, 
izvedena dela zaradi potreb tretjih oseb, pritoţbe odjemalcev, ustavitve distribucije 

Področje Parameter Enota Podatek

Število vlog v postopku za izdajo soglasja za priključitev na dan 31. 12. 

2009
/

Število prejetih vlog za izdajo soglasja za priključitev v letu 2010 / 13

Število izdanih soglasij za priključitev v letu 2010 / 13

Število zavrnjenih vlog za priključitev v letu 2010 /

Število izvedenih priključitev v letu 2010 / 18

Število soglasij za priključitev, ki jim je v letu 2010 potekla veljavnost 

(brez priključitve)
/

Povprečni čas trajanja fizičnega priklopa dni 1

Povprečni čas trajanja upravnega postopka dni 6

Povprečni čas trajanja celotnega postopka priključitve dni 30

Število načrtovanih del na omrežju /

Število izvedenih načrtovanih del na omrežju /

Skupni čas trajanja načrtovanih del na omrežju glede na: ure 2.738

 - redno vzdrževanje ure 1.782

 - pregledi ure 469

 - rekonstrukcije ure

 - preizkusi ure

 - kontrolne meritve ure

 - razširitev omrežja ure 487

Skupen čas trajanja prekinitev v dobavi ure

Najdaljši čas posamezne načrtovane prekinitve na omrežju ure

Najkrajši čas posamezne načrtovane prekinitve na omrežju ure

Število nenačrtovanih del na omrežju /

Skupni čas trajanja nenačrtovanih del na omrežju ure

Število nenačrtovanih prekinitev v dobavi /

Skupni čas nenačrtovanih prekinitev v dobavi ure 0

 -  od tega prekinitev zaradi višje sile ure

 -  od tega prekinitev zaradi delovanja tretje osebe ure

Predviden čas za izvedbo del ure

Porabljen čas za izvedbo del ure

Število prejetih zahtevkov /

Število odobrenih izdelkov /

Zamenjava dobavitelja Število zavrnjenih zamenjav dobavitelja /

Skupno število prejetih pritožb odjemalcev zaradi: / 0

 - postopka priključitve /

 - načrtovane prekinitve dobave /

 - nenačrtovane prekinitve dobave /

 - omrežnine /

 - meritev /

 - splošnih pogojev /

 - računa /

 - zamenjave dobavitelja /

Skupno število neupravičenih pritožb /

Število ustavitev zaradi neplačevanja / 7

Število trajnih ustavitev distribucije / 6

Število NEUSTAVITEV zaradi ogrožanja življenja in zdravja ljudi (76/2 

člen EZ). 
/

Postopek priključevanja na 

distribucijsko omreţje

Pritoţbe odjemalcev 

(navesti ločeno glede na 

vsebino pritoţbe)

Načrtovana dela na omreţju

Nenačrtovana dela na 

omreţju

Dela izvedena zaradi 

potreb tretjih oseb

Motnje distribucije zaradi 

nenačrtovanih del na 

distribucijskem omreţju 

(nenačrtovane prekinitve)

Motnje distribucije zaradi 

načrtovanih del na 

distribucijskem omreţju 

(načrtovane prekinitve)

Ustavitev distribucije

 

 

V letu 2010 je bilo izvedenih 18 novih priključkov. 

 

Fizičen priključek je bil izveden v enem dnevu, celoten postopek priključitve pa je bil izveden v maksimalno 30-ih dneh. 

 

V letu 2010 smo naloge izvajali s štirimi delavci zaposlenimi v enoti. S to ekipo smo izvedli tudi izvedbe novih priključkov/ kadrovska 
zasedenost ustreza trenutnim potrebam. 
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8.6 ŠTEVILO INTERVENCIJ 

 

Tabela 74: Prikaz  in opredelitev intervencij: 

Datum Opis del
Prekinitev dobave 

(DA/NE)

13.02. Puščanje plina pri plinskem regulatorju -zatesnjeno NE

25.02.

Padec tlaka v omrežju-regulacija reducirnega ventila v RP 

Javornik
NE

06.03.
Kurilniška ulica-vonj po plinu; pri pregledu z detektorjem ni 

bilo zaznati puščanja plina
NE

19.05. Tomšičeva; blokada regulatorja NE

13.06. Puščanje plina v omarici - zatesnjeno NE

09.06.
Gale-Tomšičeva; vonj po plinu; zamenjava tesnila na 

čistilnem kosu
NE

05.07. Trojar; regulator v okvari-menjava NE

23.08.
Urek-GP Bohinj; pri izkopu za kanalizacijo so lažje poškodovali 

plinovodno cev D-110; namestitev objemke
NE

25.08. Padec tlaka v RP Koroška Bela; servis opravil L-plan NE

26.08. Svetina-Kor. Bela; piskanje plinomera-menjava plinomera NE

02.12.
Keler, Kidričeva 47-vonj po plinu; pri pregledu z detektorjem 

ni bilo zaznati puščanja plina
NE

 

 

V letu 2010 je bilo 11 intervencij, pri katerih pa ni prišlo do prekinitve dobave. Vse intervencije so bile zaradi napak na hišni instalaciji 
in vse so bile odpravljene v času ene ure. Poškodb omreţja zaradi pretrganja plinovoda pa ni bilo. 

 

8.7 KOLIČINA IN CENE 

 

Količina prodanega zemeljskega plina 

  

Graf 20 in Graf 21: Prodaja zemeljskega plina v letih  2007 – 2010 
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Iz grafa je razvidno, da je bila prodaja ZP razen v prvem mesecu  nad prodajo v letu 2009 . 

 

 

 

Obseg prodaje plina v lanskem letu je znašal 1.948.075 Sm3, kar znaša 4,7% več kot v letu 2009 ko smo prodali 1.860.244 Sm3 . 
Planirana prodaja plina je bila višja od dejanske prodaje za 2,7%.  

 

Graf 22: Gibanje cene  zemeljskega plina v letih 2007 – 2010 

 

 

Tabela 75: gibanja prodajne cene zemeljskega plina (€/m3) 

 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec 

2010 0,5276 0,5391 0,5529 0,5833 0,5895 0,6107 0,6374 0,6398 0,6337 0,6374 0,6129 0,6165 

2009 0,6499 0,6409 0,6543 0,5553 0,5510 0,5452 0,4885 0,4906 0,4910 0,4964 0,4928 0,4918 

2008 0,5289 0,5278 0,5563 0,5698 0,5427 0,5506 0,5974 0,5971 0,6241 0,6741 0,7025 0,7025 

2007 0,4812 0,4847 0,4814 0,4583 0,4534 0,4555 0,4651 0,4612 0,4645 0,4839 0,4795 0,4736 

 

Glede na ceno v primerjavi z ekstra lahkim kurilnim oljem je zemeljski plin tudi v letu 2010 ostal konkurenčnejše gorivo. 
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8.8 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŢEVANJE 

 

Investicije so se izvajale v skladu s planom za leto 2010: 

 

 Izvedli smo 18 novih plinskih priključkov do končnih odjemalcev 

 

Poleg načrtovanih investicij pa smo v letu 2010 izvajali tudi naslednje aktivnosti (redne naloge, ki so povezane z dobavo 
zemeljskega plina): 

 

 distribucija ZP in obračun dobavljenega plina, 

 redno vzdrţevanje skladno s planom, 

 kontrole in redno vzdrţevanje merilno regulacijskih postaj in regulacijskih postaj, kontrola plinskih ventilov, kontrola celotne 
trase z vsemi priključki enkrat letno, čiščenje in vzdrţevanje regulacijskih postaj in okolice, zamenjave, umerjanje in 
vzdrţevanje plinomerov, izdajanje mnenj, projektnih pogojev in soglasij ter druga administrativna dela (plani, poročila, 
statistike...), 

 dolgoročna zmogljivost je zagotovljena z ustreznim dimenzioniranjem plinovodnega sistema ob izgradnji za določena 
območja, ki jih pokriva zemeljski plin, 

 zanesljivost oskrbe je povečana s povezavo omreţij (Jesenice – Koroška Bela). Tako je moţno v času manjše porabe (8 
mesecev) obratovati samo z eno vstopno MRP (MRP Energetika), v zimskih mesecih pa se v primeru izpada ene od 
vstopnih MRP, čas do padca tlaka do kritične vrednosti bistveno podaljša, 100% oskrba iz ene MRP pa ni moţna, 

 daljinski nadzor tlačnih razmer v plinovodnem sistemu v realnem času- pet tlačnih sond je vgrajenih na ključnih točkah 
omreţja; takojšnje javljanje deţurni sluţbi padec tlaka pod določeno vrednostjo in s tem smo vzpostavljeni nadzor nad 
tlačnimi razmerami v celotnem sistemu, 

 permanentne menjave in umerjanja plinomerov – ob koncu leta ne beleţimo zaostanka za potrebnim številom ţigosanih 
plinomerov (v letu 2010 ţigosanih 84kom. plinomerov), 

 stalno deţurno sluţbo smo zagotavljali sami. 
 
 

8.9 USMERITVE 

 

Z občino Jesenice je bila v letu 2010 podpisana pogodba o najemu distribucijskega omreţja zemeljskega plina na območju občine 
Jesenice, kar pomeni, da se vsa amortizacija iz naslova  t.i. plinske infrastrukture mesečno odvaja na občino kot najemnina 
infrastrukture. 

Naša usmeritev še naprej ostaja kvalitetno delo na področju vzdrţevanja in širitve distribucijskega omreţja zemeljskega plina(novi 
priključki) in varne ter nemotene distribucije zemeljskega plina do naših končnih odjemalcev.  

Nadaljevali bomo s stalnim obveščanjem občanov o moţnosti priključitve na distribucijsko omreţje zemeljskega plina in prednostih 
uporabe le tega.  
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8.10 POSLOVANJE ENOTE  

REZULTAT PLAN 2010 % REZ. 2009 %

PRIHODKI PRODAJE KOMER. DEL 4.096,37 5.500,00 74,5 2.160,07 189,6

PRIHODKI OD PRODAJE JAVNI DEL 982.633,71 926.618,78 106,0 944.712,69 104,0

PRIHODKI - SUBVENCIJE 0,00 0,00

PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB 0,00 700,00 0,0 646,91 0,0

PRIHODKI OD FINANCIRANJA 591,79 600,00 98,6 478,75 123,6

PRIHODKI INT. REALIZACIJE 12.734,69 9.500,00 134,0 12.544,43 101,5

IZREDNI PRIHODKI 632,24 300,00 210,7 285,69 221,3

USRED. LASTNI PROIZ. IN STOR. 0,00 0,00 4.358,40 0,0

PRIPADA. DEL PRIH. STR. SLUŽB 3.017,05 4.071,58 74,1 3.732,72 80,8

SKUPAJ PRIHODKI 1.003.705,85 947.290,36 106,0 968.919,66 103,6

STROŠKI INT. REALIZACIJE 1.125,53 2.000,00 56,3 1.516,41 74,2

STROŠKI MATERIALA 5.313,38 9.000,00 59,0 6.820,64 77,9

ENERGENT 757.423,96 680.833,32 111,2 710.156,22 106,7

STROŠKI STORITEV 26.334,08 17.000,00 154,9 22.620,33 116,4

POPRAVKI TERJATEV 17.439,41 2.000,00 872,0 136,15 ######

AMORTIZACIJA 4.639,98 3.627,00 127,9 3.720,52 124,7

AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURA 0,00 0,00 56.606,00 0,0

NAJEMNINA INFRASTRUKTURA 58.007,20 56.383,00 102,9 0,00

STROŠKI DELA 79.224,80 80.224,50 98,8 77.506,58 102,2

DRUGI STROŠKI 1.699,96 1.200,00 141,7 1.105,22 153,8

ODHODKI FINANCIRANJA 1.577,48 100,00 1.577,5 1,53 ######

IZREDNI ODHODKI 176,94 50,00 353,9 17,23 1.026,9

PRIPADA. DEL ODHOD. STR. SLUŽB 39.498,91 38.772,85 101,9 37.203,76 106,2

SKUPAJ ODHODKI 992.461,63 891.190,67 111,4 917.410,59 108,2

REZULTAT 11.244,22 56.099,69 20,0 51.509,07 21,8

OSKRBA Z

ZEMELJSKIM PLINOM

 

 

V primerjavi z letom 2009 so se prihodki-javni del povečali za 4 %, stroški energenta (ZP) pa 6,7% - kar se med drugim odraţa na 
manjšem pozitivnem  rezultatu enote  kot v prejšnjem letu . Na ta slabši rezultat pa bistveno vplivajo popravki terjatev, ki so kar  
devetkrat višji od planiranih. Sama prodajna cena ZP pa bistveno ne vpliva na rezultat, ker se sprememba cene enako odraţa tako 
pri nakupu kot tudi pri prodaji. 
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9. STROKOVNE SLUŢBE 

 

V strokovnih sluţbah se za potrebe vseh sektorjev izvajajo finančno računovodska dela, izterjave (od opominov do izvršb), dela v 
kadrovski sluţbi, javna naročila, druga splošna administrativna in organizacijska opravila ter dela informacijske narave. 

  

10. UPRAVLJANJE S KADRI 

 

V letu 2010 smo izvajali naše dejavnosti s povprečno 145 delavci (po kadrovski evidenci na stanje ob koncu meseca), kar je za 5 
delavcev več kot smo planirali. Na tako stanje je vplivalo dejstvo, da je bila v preteklem letu odsotnost delavcev zaradi bolovanja še 
vedno precej visoka in smo morali zato nadomestno za določen čas zaposlovati dodatne delavce. 

Tudi v letu 2010 smo politiko upravljanja s kadri usmerjali k ustvarjanju zadovoljstva zaposlenih z različnimi ukrepi in sicer: 

 zaposlovanje novih kadrov smo izvajali zelo racionalno, saj smo, kjer je bilo le moţno, potrebe reševali z ustreznejšo 
organizacijo dela, nadomestno smo zaposlovali nove kadre samo v nujnih primerih, da smo lahko izvršili zastavljene naloge, 

 uspešne delavce smo dodatno stimulirali za delovno uspešnost, ki se izplačuje iz vnaprej določene kvote, 

 delavce z nagradami za koristne predloge in ideje spodbujamo k sodelovanju pri rasti podjetja in v preteklem letu smo iz tega 
naslova izplačali nagrade za 16 koristnih predlogov,  

 zaposlenim delavcem nudimo visoko kvalitetno varovalno delovno opremo, redno izvršujemo preglede opreme, redno 
izvajamo izobraţevanja iz področja varstva pri delu in poţarnega varstva ter skrbimo, da se naši delavci redno udeleţujejo 
obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov in raznih cepljenj, ki so potrebni za ohranitev njihovega zdravja, 

 v letu 2010   je na svojem delovnem mestu  napredovalo 9 delavcev, 3 delavci pa so napredovali na druga bolj zahtevna 
delovna mesta,  

 v sodelovanju s predstavniki delavcev smo spremenili sistemizacijo delovnih mest in med drugim je s tem 12 zaposlenih 
delavcev pridobilo višje osnovne plače, 

 veliko  pozornost namenjamo izobraţevanju kadrov in s tem dvigujemo nivo strokovne usposobljenosti zaposlenih, 

 z izvajanjem ukrepov iz naslova izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, kar se posledično 
odraţa v zadovoljstvu naših strank, 

 izvajali smo ukrepe za zagotavljanje discipline ter spremljali in preverjali kakovost opravljenega dela; v letu 2010  nismo imeli 
nobenega disciplinskega postopka,  9  delavcem , od tega dvema celo dvakrat,  pa je bilo izdano pisno opozorilo pred 
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. 

 

10.1 ZAPOSLENI DELAVCI 

V letu 2010 je bilo v podjetju  po kadrovski evidenci povprečno zaposlenih 145 delavcev, kar je za 1 delavca več kot v letu 2009.  
Povprečno je bilo v  preteklem letu  zaposlenih za nedoločen čas  126 delavcev in 19 delavcev za določen čas. 

 

Graf 23: Gibanje zaposlenih v letu 2010 
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V podjetju se izvaja proces kadrovanja na podlagi planiranih potreb in v skladu s sprejetimi poslovnimi usmeritvami, z upoštevanjem 
veljavne zakonodaje in veljavnih splošnih aktov podjetja, saj zaposlujemo kandidate z ustrezno strokovno izobrazbo, ki je potrebna 
za zasedbo določenega delovnega mesta.  

 

Graf 24: Zaposleni po posameznih sektorjih in organizacijskih enotah na dan 31.12. 

 

 

 

Tabela 76: Zaposleni po posameznih sektorjih in organizacijskih enotah glede na plan 

Zap.št. Sektor/organizacijska enota plan 
2010 

stanje 
31.12.2010 

stanje 
31.12.2009 

indeks 
10/09 

indeks       
10/plan10 

1 SEKTOR OSKRBE Z VODO 13 14 13 107,7 107,7 

        
2 SEKTOR KOMUNALNIH DEJAVNOSTI 92 92 94 97,9 100 

 vzdrţevanje kanalizacije 11 11 10 110 100 

 čiščenje odpadnih vod 4 4 4 100 100 

 odvoz odpadkov 24 24 23 104,3 100 

 deponiranje odpadkov 8 8 10 80 100 

 pogrebno pokopališka sluţba 8 8 8 100 100 

 vzdrţevanje javnih površin 37 37 39 94,9 100 

 trţnica      

        
3 SEKTOR OSKRBE Z ENERGIJO 15 16 14 114,2 106,7 

 oskrba s toplotno energijo 11 12 10 120 109 

 oskrba z zemeljskim plinom 4 4 4 100 100 

        
4 STROKOVNE SLUŢBE 20 21 21 100 105 

        
 SKUPAJ  140 143 142 100,7 102,1 

       
 

Ob koncu leta 2010 je stanje zaposlenih delavcev za 1 delavca večje kot ob koncu prejšnjega leta in zaradi nadomestnih zaposlitve 
zaradi bolovanja za tri delavce  večje, kot smo planirali.  
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Tabela 77: Kadrovska gibanja v letu 2010 

Zap.št. Kadrovske spremembe zaposlenih delavcev v rednem delovnem razmerju v letu  2010 Število 

delavcev 
1 sklenitev delovnega razmerja za določen čas  

 

18 

2. sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas 2 

3. prekinitev delovnega razmerja za določen čas  

 

11 

4. sporazumna prekinitev delovnega razmerja 2 

5. starostna upokojitev 5 

6. Invalidska upokojitev 2 

7. Sprememba delovnega mesta (zniţanje) 3 

8. Napredovanje na istem delovnem mestu 9 

9. Napredovanje na drugo delovno mesto 3 

 Skupaj 55 

 

V letu 2010 je bilo 55 različnih kadrovskih sprememb, kar je za 1,8% manj kot preteklo leto, ko je bilo 56 primerov kadrovskih 
sprememb. 

 

Zaradi sezonske narave dela, zaradi začasno povečanega obsega del in iz razloga nadomestnega zaposlovanja ter iz razloga 
opravljanja dela odsotnih delavcev zaradi daljšega bolovanja,  smo na novo sklenili delovno razmerje z 20 delavci in sicer z 2 
delavcema za nedoločen čas, z 18 delavci pa za določen čas.  Na novo smo zaposlili  informatika,  nadomestno pa smo zaradi 
upokojitev zaposlili 8 delavcev in sicer za naslednja delovna mesta: 3 vzdrţevalce objektov in naprav, vzdrţevalca vodovodnega in 
hidrantnega omreţja in naprav, delavca grobarja in 2 komunalna delavca ter vodjo manjše organizacijske enote v OE pogrebna in 
pokopališka sluţba.  

 

Opaţamo, da dinamika kadrovskih gibanj zadnjih nekaj let narašča; v letu 2008 je sicer fluktuacija delovne sile padla na 22,6 % iz 
28,14 % v letu 2007. V letu 2009 je fluktuacija zopet porasla in je znaša 27,5 %.  V letu 2010 je pa bila fluktuacija delovne sile  28 %, 
torej je še malenkostno narasla v primerjavi s preteklim letom, kar pomeni, da se v podjetju sproti prilagajamo potrebam delovnih 
procesov in je delo s kadri pomemben dejavnik v našem podjetju. 

 

Dokaj visoko fluktuacijo delavcev v delovnem razmerju je potrebno pripisati naravi dejavnosti, ki jo opravlja podjetje. Fluktuacija 
delovne sile je največja v času od 01.03. do 31.11. zaradi delno sezonske narave dejavnosti, ki jo opravlja naše podjetje, medtem, 
ko se ob koncu leta število zaposlenih običajno zmanjša. Poleg tega smo  tudi v letu 2010 z notranjimi prerazporeditvami delavcev 
med organizacijskimi enotami spreminjali oziroma izboljševali organizacijo dela v podjetju. 

 

V letu 2010 smo dobili potrjen program javnih del za ureditev zelenic in drugih javnih površin za enega delavca, ki je bil v oviru 
potjenega programa ZRZS  zaposlen v podjetju 6 mesecev v Sektorju komunalnih deajvnosti v OE Vzdrţevanje javnih površin. 

 

10.2 ZAPOSLENI PO STROKOVNI IZOBRAZBI 

 

Iz prikazanih podatkov je razvidno,  da se v podjetju nadaluje trend  višanja izobazbene strukture zaposlenih delavcev, saj  se je nivo 
zaposelnih po dejanski stopnji strokovni izobrazbi tudi v letu 2010 zvišal v primerjavi s preteklim letom. V primerjavi z letom 2009  je 
bilo v letu 2010 zaposlenih več delavcev s VII., VI., V. in IV. stopnjo izobrazbe in manj s I., II. in III. stopnjo izobrazbe. 
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Graf 25:  Zaposleni po stopnji izobrazbe na dan 31.12. 

 

 

10.3 IZOBRAŢEVANJE ZAPOSLENIH DELAVCEV  

 

V skladu s potrebami se zaposleni delavci udeleţujejo različnih oblik izobraţevanja in strokovnega usposabljanja.  

 

Skupaj so delavci za različna izobraţevanja v letu 2010 porabili  533 delovnih ur, kar je za 26 % manj kot v letu 2009, ko je bilo za 
izobraţevanje porabljenih 714 delovnih ur. 

 

Tabela 78: Obseg sredstev za izobraţevanje na zaposlenega 

Leto 2010 2009 
Indeks  

10/09 

€ na zaposlenega    
delavca 92,02 € 94,53 € 

 

0,97 

 

Obseg sredstev za izobraţevanje na zaposlenega delavca se je v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 nekoliko zniţal, čeprav je 
obseg celotnih sredstev za izobraţevanja ostal na istem nivoju. Potrebno pa je poudariti, da je podjetje izvajalo vsa potrebna 
izobraţevanja in usposabljanja zaposlenih, ki jih zaposleni potrebujejo za nemoteno opravljanje svojega dela. 

 

Na podlagi pogodbe o izobraţevanju ob delu je bilo v letu 2010  v izobraţevanje ob delu vključenih pet delavcev na različnih 
programih in stopnjah. En delavec je pričel s študijem v študijskem letu 2007/2008 in je v letu 2010 zaključil izobraţevanje ter si 
pridobil  VI. stopnjo strokovne izobrazbe  smer gradbeništvo. Trije delavci pa so z izobraţevanjem pričeli v šolskem letu 2008/2009  
in sicer dva pridobivata V.stopnjo strokovne izobrazbe, en delavec pa IV. stopnjo strokovne izobrazbe. V letu 2010 pa se je na novo 
vključil v izobraţevanje ob delu en delavec, ki pridobiva VI. stopnjo izobrazbe v programu mehatronika. 

 

ŠTIPENDIRANJE 

Podjetje ima dva štipendista in sicer en štipendist obiskuje 4. letnik srednje šole – strojni tehnik in ga bomo v letu 2011 zaposlili,  en 
štipendist pa je študent četrtega letnika letnika Fakultete za strojništvo v Ljubljani.  

 

V letu 2010 smo planirali za šolsko leto 2010/2011 na novo podeliti 2 kadrovski štipendiji  za inštalaterja strojnih inštalacij, vendar 
tudi v tem letu ni bilo zanimanja za ti dve razpisani štipendiji, tako da sta štipendiji ostali nepodeljeni.  
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10.4 STRUKTURA ZAPOSLENIH  

 

Graf 26: Struktura po spolu  

 

 

V podjetju je preteţni del zaposlenih moških, kar izhaja iz narave dejavnosti, ki jo opravlja podjetje. Iz tabele je razvidno, da se je v 
letu 2010 primerjavi z istim obdobjem v letu 2009 zopet  za 1,7 % zvišalo število zaposlenih moških  in za 6,2 % zniţalo štev ilo 
zaposlenih ţensk, medtem ko se je število skupno zaposlenih delavcev zvišalo za 0,7 % oziroma za enega delavca. 

 

Graf 27: Struktura zaposlenih po starosti 

 

 

 

Iz strukture zaposelnih po starosti je razvidno, da je bilo tudi v letu 2010 največ zaposlenih starih med 36 in 55 letom starosti. 

 

Povprečna starost zaposlenih v letu 2010 je bila 44,3 let, v letu 2009 pa 44,8 let, kar pomeni, da se nam je starostni nivo zaposlenih  
zopet malenkostno zniţal, kar je posledica dejstva, da na novo zaposlujemo predvsem mlajše delavce. 

 

10.5 INVALIDI 

 

Na dan 31.12.2010 je bilo v podjetju zaposlenih 12 invalidov II. in III. kategorije z različnimi omejitvami, kar predstavlja  8,4 % vseh 
zaposlenih delavcev. 

 

V primerjavi z letom 2009 je število delavcev invalidov ob koncu leta 2010 povečalo za dva invalida. 
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10.6 KORIŠČENJE FONDA UR 

 

V letu 2010 se je skupna kvota ur v primerjavi s preteklim letom povečala za 1 %.  Povprečno število zaposlenih delavcev pa se je 
povečalo  za 0,6 % . 

 

V primerjavi s preteklim letom je število ur rednega dela ostalo na istem nivoju, povečalo se je število ur rednega letnega dopusta in 
sicer  za 3 %, prav tako se je povečalo število ur izrednega dopusta za 8 %,  število ur neopravičenih izostankov za 300 %, število ur  
boleznine nad 30 dni za 12 %, število ur  poškodbe nad 30 dni za 1486 %, število ur porodniški in očetovski dopust za 1689 % in 
število ur  civilna zaščita za 64 %. 

 

Zniţanja števila ur v primerjavi s preteklim letom pa so bila pri številu ur študijskega dopusta za 29 %,  ur drţavnih paznikov za 14 %, 
ur boleznin do 30 dni za 12 %, ur poškodb pri delu do 30  dni za 16 %, ur za nego druţinskega člana za 19 % in ur izostankov za 
krvodajaske akcije za 31 %.  

 

Skupno število ur vseh vrst bolovanj (zaradi bolezni ali poškodbe pri delu) se je povečalo v primerjavi s preteklim letom za 4 %. 

 

Delo preko polnega delovnega časa je v letu 2010 v primerjavi s preteklim letom  naraslo za 4 %, kar je delno posledica zime v 
sezoni 2009/10, delno pa posledica povečanega obsega dela. 

 

Tabela 79: Prikaz koriščenja ur zaposlenih delavcev v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 

Zap.št. Opis 2010 2009 
I 

(10/09) 
1. redno delo 231.985 

 
231.625 

 
100 

2. nadurno delo 4.758 4.585 104 
3. redni letni dopust 35.581 34.529 103 
4. izredni dopust 167 155 108 
5. študijski dopust 120 168 71 
6. neplačani dopust 0 0 0 
7. drţavni prazniki 6.314 7.316 86 
8. refundacije drugih  0 0 0 
9. čakanje na delo 696 0 0 

10. neopravičeni izostanki 32 8 400 
11. boleznine do 30 dni 10.639 12.129 88 
12. boleznine nad 30 dni 11.602 10.357 112 
13. poškodbe do 30 dni 793 939 84 
14. poškodbe nad 30 dni 1.649 104 1.586 
15. nega druţinskega člana 230 284 81 
16. porodniški in očetovski dopust 1.574 88 1.789 
17. refundacije krvodajalci 176 256 69 
18 civilna zaščita 36 22 164 
 SKUPAJ: 306.352 302.565 101 
 FOND  UR  letno na delavca 2088 2088 100 
 povprečno št.zaposlenih v letu 

/po stanju zaposlenih  ob koncu meseca/ 
 

145 144 100,6 

 

IZOSTANKI ZARADI BOLOVANJA  

Pri primerjavi podatkov o odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodb pri delu v skupnem, lahko ugotovimo, da je število teh ur od 
leta 2003 do 2006 naraščalo, potem se je krivulja obrnila in smo dve leti beleţili padanje teh ur, v letu 2009  in 2010 pa se je število 
ur izostankov zaradi bolovanja zopet povečalo.   

 

Ugotovimo lahko, da je v zadnjih sedmih letih deleţ odsotnosti zaradi bolovanja in poškodb pri delu glede na skupno število vseh ur 
največji v letu 2010. 
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Tabela 80: Odsotnost delavcev zaradi bolovanja glede na skupno število ur v letu 

Leto 
Odsotnost zaradi bolovanja in poškodb pri delu                      

število  ur 

Skupno 

število ur 
Deleţ v % 

2003 14.303 294.676 4,85 

2004 14.507 294.174 4,93 

2005 15.292 290.763 5,26 

2006 18.321 288.183 6,36 

2007 16.897 287.371 5,88 

2008 14.787 288.951 5,12 

2009 23.813 302.565 7,87 

2010 24.913 306.352 8,13 

 

Graf 28: Odsotnost zaradi bolovanja 

 

 

10.7 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

 

V podjetju posvečamo veliko pozornosti varstvu in zdravju pri delu. Za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu imamo sklenjeno 
pogodbo s podjetjem UTA – VAR, d.o.o., Ţirovnica. Prav tako imamo sklenjeno pogodbo za opravljanje strokovnih nalog varovanja 
zdravja pri delu s pooblaščenim zdravnikom v Zdravstvenem domu Jesenice.  

 

V podjetju imamo izdelano Izjavo o varnosti z oceno tveganja na podlagi katere urejamo procese varnosti in zdravja pri delu. Revizija 
izjave o varnosti z oceno tveganja je bila v letu 2008 izdelana za tista delovna mesta, kjer so bile spremenjene ravni tveganja. 

 

Zdravstvena ocena delovnih mest, v kateri so opredeljeni roki za preventivne zdravstvene preglede, je sestavni del Izjavo o varnosti 
z oceno tveganja.  

 

Na podlagi Pravilnika o osebni varovalni opremi v podjetju tudi skrbimo, da so delavci pravilno in zadovoljivo opremljeni z zaščitnimi 
in varovalnimi sredstvi. 

 

Ukrepi, predvideni v izjavi o varnosti z oceno tveganja, so bili preteţno izvedeni.  
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Obdobni preventivni zdravstveni pregledi se opravljajo v skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. list 
RS  št. 87/02, 29/03 in 124/06) ter na osnovi  Zdravstvene ocene delovnih mest, katero je pripravil pooblaščenih zdravnik. V letu 
2010 je bilo opravljenih 49 pregledov. 

 

V letu 2010 je bilo opravljenih 31 cepljenj proti trebušnemu tifusu, hepatitisu A in klopnemu meningoencefalitisu. 

 

10.8 NEZGODE PRI DELU 

 

V letu 2010  so se v JEKO-IN, d.o.o., Jesenice dogodile 3 laţje nezgode pri delu.  

 

Dve nezgodi pri delu sta se dogodili v Sektorju komunalnih dejavnosti, kjer je tudi največ zaposlenih in stopnja tveganja najvišja, ena 
pa v Sektorju oskrbe z energijo. 

 

Tabela 81: Prikaz pogostosti nezgod (na 100 zaposlenih) 

Zap.št. Leto primerjave 
v   RS 

v primerljivih dejavnostih 
v JEKO-IN, d.o.o., JESENICE 

1 2007 5,80 2,96 

2 2008 5,60 3,62 

3 2009 5,40 4,00 

4 2010 Še ni podatka 1,97 

 

Število nezgod pri delu se je v letu 2010 glede na leto 2009  zniţalo (3 nezgode manj kot preteklo leto). 

 

Pri večini nezgod pri delu gre za človeški dejavnik, predvsem za trenutno premajhno zbranost in pozornost na delovnem mestu. 
Nezgode pri delu nastajajo pri povsem običajnih rutinskih opravilih. 

 

V podjetju poskušamo z različnimi ukrepi izboljšati pogoje dela zaposlenih delavcev. Pri nabavi nove opreme in delovnih strojev 
skrbimo, da je le-ta sodobna in funkcionalna. Pregledi in preizkusi delovne opreme se tekoče opravljajo. Ob pregledih teţke 
komunalne mehanizacije in vozil se opravljajo meritve hrupa. Z rednimi obnovami in vzdrţevanjem voznega voznega parka skrbimo, 
da delavci uporabljajo varna in sodobna vozila. 

 

 

10.9 KREPITEV PRIPADNOSTI S KREPITVIJO NOTRANJEGA KOMUNICIRANJA TER SOUPRAVLJANJE 
DELAVCEV IN SODELOVANJE S SINDIKATI 

 

Vodstvo podjetja je tudi v letu 2010 z različnimi aktivnostmi poskušalo dvigovati raven pripadnosti zaposlenih. S krepitvijo notranjega 
komuniciranja, z izdelanim sistemom nagrajevanja in izboljšanjem pogojev dela je ţelelo čimbolj motivirati zaposlene delavce, da bi 
svoje delo kvalitetno opravljali. 

 

Vsa pomembna doganja in doseţki so bili skozi celo leto redno objavljeni na oglasnih deskah podjetja.  

 

V letu 2010 smo nadaljevali z informiranjem zaposlenih preko internega glasila JEKO-IN-novice in spletne oglasne deske Intraneta. 
V letu 2010 smo izdali 12 JEKO-IN-novic. 
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Tudi v letu 2010 smo se v precejšnjem številu udeleţili letne in zimske komunaliade. Podjetje smo zastopali v številnih disciplinah in 
dosegli odlične rezultate. 

 

V letu 2010 je bila izvedena anketa merjenja zadovoljstva zaposlenih delavcev. V povprečju so z rezultati ankete merjenja 
zadovoljstva zaposlenih dobri. S podrobnimi rezultati se seznanilo tudi vodstvo podjetja na kolegiju. Predstavniki vodstva so rezultate 
preučili in jih bodo upoštevali pri svojem nadaljnjem delu in jih skušali izboljšati. S povzetkom rezultatov ankete so bili seznanjeni tudi 
zaposleni  

 

V preteklem letu je bilo precej aktivnosti tudi na področju normativne ureditve v podjetju. Pred vsako spremembo splošnih aktov 
podjetja so bili organizirani sestanki s predstavniki sindikata podjetja in sveta delavcev, kjer so bili predstavljeni razlogi, vsebina in 
namen posameznih sprememb. Delavci tudi aktivno sodelujejo z dvema svojima predstavnikoma v nadzornem svetu podjetja. 

  

10.10 STANOVANJSKA RAZMERJA IN POČITNIŠKE KAPACITETE 

 

Na dan 31.12.2010 smo imeli v lasti eno stanovanje zasedeno z najemnikom,  ter  štiri garaţne prostore, ki pa jih ne oddajamo. 

 

Tudi v letu 2010 smo bili uspešni na področju odprodaje nepotrebnih nepremičnin v lasti podjetja, saj smo odprodali  stanovanje na  
Hrušici. Urejeno imamo vso dokumentacijo, ki je potrebna za dokazilo lastništva za vse nepremičnine, razen  za eno garaţo (tr ipleks 
v nizu garaţ pri objektu Titova 3, Jesenice), tako da lahko s prodajo nadaljujemo. 

 

Nepremičnine bomo v skladu s sklepom Nadzornega sveta in Občinskih svetov v letu 2010 poskušali ponovno prodati v skladu in po 
postopkih, ki so določeni z ustreznimi predpisi. 

 

Podjetje ima v lasti štiri počitniške enote in sicer dve enosobni stanovanji, eno garsonjero in en bivalni kontejner. Vse te počitniške 
destinacije se nahajajo v treh različnih krajih v Republiki Hrvaški. 

 

Za vse te nepremičnine tečejo postopki za vzpostavitev pravilnega zemljiškoknjiţnega stanja. 

 

Počitniške kapacitete koristijo zaposleni delavci, v primeru nezasedenosti jih ponudimo tudi zunanjim gostom. V letu 2010 je bilo 
število dni zasedenosti teh kapacitet skupaj z našimi delavci in zunanjimi gosti 55 %, kar  ni zadovoljivo in je niţje kot v preteklem 
letu, ko smo imeli 65 % zasedenost kapacitet.  Nezasedenost in porast stroškov se namreč odraţata  v rezultatu poslovanja s temi 
počitniškimi kapacitetami,  saj smo imeli v letu 2009 za 52 % višje stroške od prihodkov v letu 2009,  stanje v letu 2010 pa ni bilo 
dosti boljše in so stroški višji od prihodkov 54,9 %.. Iz podatkov je razvidno,da so v letu 2010 znašali stroški  počitniških kapacitet  
skupaj  11.386,06  EUR, prihodki pa so znašali skupaj  6.253,26  EUR. 

 

11. NABAVA IN IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL 

 

V letu 2010 je bila zakonodaja na področju javnega naročanja spremenjena. Spremembe  Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in  
Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-2) so pričele 
veljati v začetku aprila 2010. Mejne vrednosti se niso spremenile, največja sprememba je bila uvedba postopka naročil malih 
vrednosti, ki je nadomestil dotedanji postopek zbiranja ponudb. Naše podjetje je večino postopkov naročanja vodilo ravno po 
navedenem postopku; v skladu z internim pravilnikom, smo pozvali ponudnike za oddajo ponudb. Po novi zakonodaji je sedaj 
potrebno vsa povpraševanja po tem postopku javno objaviti na portalu javnih naročil.  Zaradi navedenih sprememb je bilo potrebno  
posvetiti več pozornosti pripravi tehničnih karakteristik razpisnih dokumentacij. Z novo zakonodajo smo uskladili tudi interni pravilnik 
o naročanju, ki predpisuje vse načine naročanja v podjetju. 
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Do pričetka veljavnosti sprememb zakonodaje smo izvedli 37 postopkov javnega naročanja in sicer: 

Nabava po odprtem postopku (objava na Portalu JN):   

Vrsta 
nabave 

Zakonodaja Naziv naročila Izbrani ponudnik Vrednost 

Blago in 
storitve 

ZJN-2 
nakup tovornega vozila s prekucnikom in dodatno opremo za 

priklj.sneţnega pluga in posipalca 
Just d.o.o. 89.350,00 

 

Zbiranje ponudb  (interni pravilnik):   

Vrsta 
nabave 

Zakonodaja Naziv naročila Izbrani ponudnik Vrednost 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

servisiranje vozil Renault in Citroen  
ASP d.o.o., Avtohiša Golob 

d.o.o. 
7.219,49 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

nakup sluţbenega vozila za potrebe sektorja Oskrbe z 
vodo 

ASP d.o.o. 9.780,00 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

izdelava vodilne mape v fazi PGD in vodenje postopka 
do pridobitve gradbenega dovoljenje za objekt 

"Vročevod hala Podmeţakla" 
APP d.o.o. 4.554,20 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

izdelava PGD dokumentacije - gradbeni in strojni del za 
objekt "Vročevod hala Podmeţakla" 

Biovir d.o.o. 15.722,00 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

dobava raznega potrošnega materiala 
Merkur d.d., Plinstal d.d., 

Wuerth d.o.o., Mavrica d.o.o., 
Trgoavto Koper  

9.061,73 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

dobava elektr. delilnika Sontex EHKV 556 radio s 
pritrdilnim materialom v  letu 2010 

CMC d.o.o. 9.364,58 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

servisiranje obtočnih črpalk za sisteme centralnega 
ogrevanja v letu 2010 

Pilaster d.o.o. 1.216,67 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

izdelava projektne in tehnične dokumentacije ¨Obnova 
vročevodnega sistema in toplotnih postaj – Titova 1, 

1a, 2, 2a, 3, 4, VVZ,Gimnazija 
Biovir d.o.o. 25.800,00 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

dobava ročnega GIS sprejemnika z grezilom in zunanjo 
opremo ter programskim paketom 

Geoservis d.o.o. 7.362,88 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

sukcesivna dobava materiala za vzdrţevanje 
vročevodnega omreţja v 2010 

CMC Ekocon d.o.o. 15.704,30 

Blago in 
storitve 

ZJN-2-
Pravilnik 

vzdrţevanje računalniške opreme Infotim Rţišnik Perc d.o.o 7.400,25 

Blago in 
storitve 

ZJN-2-
Pravilnik 

upepeljevanje pokojnikov v letu 2010 Ţale, d.o.o. 44.745,81 

Blago in 
storitve 

ZJN-2-
Pravilnik 

čiščenje poslovnih prostorov Tarman d.o.o. 18.766,00 

Blago in ZJN-2- redno in intervencijsko vzdrţevanje nakladalca Teknoxgroup Slovenija d.o.o. 5.319,00 
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storitve Pravilnik Caterpillar 

Blago in 
storitve 

ZJN-2-
Pravilnik 

vzdrţevanje opreme na javnih površinah v Občini 
Jesenice za obdobje enega leta 

Srednja šola Jesenice 14.904,72 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

obhodno in intervencijsko varovanje, prevoz denarja Rival VTS d.o.o 16.577,96 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

lasersko skeniranje deponije Mala Meţakla in izračun 
zapolnjenosti za obdobje dveh let od podpisa pogodbe 

DFG Consulting d.o.o 3.187,99 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

monitoring podzemnih voda ZZV Maribor 10.574,98 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

monitoring bioplina Raci d.o.o. 2.077,95 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

dobava pogrebne opreme 

Korona d.o.o., Cestnik s.p., 
Menina d.d., Krumpak Metka 
s.p., Štefan Kodeh s.p., Ţagar 

Commerce  

44.757,31 

 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

revizija poslovanja podjetja za leto 2010 BM Veritas Revizija d.o.o. 3.600,00 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

servisno vzdrţevanje in popravila motornih kos Ervin Lotrič s.p. 6.930,00 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

izdelava idejne zasnove za novo upravno stavbo 
podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice 

Protim Rţišnik Perc d.o.o 7.475,00 

Gradnje 
ZJN-2, 

Pravilnik 

dobava betonskih mešanic in peščenih agregatov za 
potrebe rednega in intervencijskega vzdrţevanja cest 

in kanalizacije v  letu 2010 
Gradbinec GIP d.o.o. 14.733,87 

Gradnje 
ZJN-2, 

Pravilnik 
dobava vročih asfaltnih mešanic Cestno podjetje Kranj d.d. 47.982,87 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

dobava računalniške opreme Uni-biro d.o.o., MR2 d.o.o. 13.191,45 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

vzdrţevanje plinskih instalacij in bakle na DMM His d.o.o. 3.927,00 

Gradnje 
ZJN-2, 

Pravilnik 
vzdrţevalna gradbena dela na  DMM His d.o.o. 36.527,97 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

vzdrţevanje nadgradenj Stummer Just d.o.o. 4.528,18 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

vzdrţevanje kompaktorja Bomag Mag Intertrade d.o.o. 10.229,05 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

dobava tovornega vozila s podaljšano kabino in kiper 
kesonom skupne teţe max 3500kg 

Integral Avto d.o.o. 29.722,50 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

dobava parkovne kosilnice BČS tip.MA.TRA 205 Agroservis, Vode M.s.p 16.658,33 

Blago in ZJN-2, zbiranje nevarnih odpadkov v letu 2010 Kemis d.o.o. 11.346,06 
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storitve Pravilnik 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

servisno vzdrţevanje in popravila kamionskih 
komunalnih nadgradenj ATRIK 

Atrik d.o.o. 10.231,32 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

dobava standardne vertikalne signalizacije za potrebe 
rednega in intervencijskega vzdrţevanja lokalnih cest v 

letu 2010 
Kanja Brege d.o.o. 8.612,77 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

vzdrţevanje računalniške opreme MR2 d.o.o. 4.512,00 € 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

izdelava projektne dokumentacije ¨Prilagoditev 
odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Meţakla¨  

His d.o.o. 36.475,00 € 

 

Po spremembi  zakonodaje smo izvedli še  42 postopkov javnega naročanja in sicer: 

Nabava po odprtem postopku (objava na Portalu JN):   

Vrsta nabave Zakonodaja Naziv naročila Izbrani ponudnik Vrednost 

Blago in storitve ZJN-2 izbira izvajalca zavarovalniških storitev 
Zavarovalnica 
Triglav d.d.. 

letna premija 
105.601,74 € 
(brez DPZP) 

Blago in storitve ZJN-2 
dobava kamene soli za posipanje cest v zimi 

2010/2011 
Ma.co.t d.o.o. 85.600,00 € 

Gradnje ZJN-2 
menjava plinske postaje z baklo na Odlagališču 

za nenevarne odpadke Mala Meţakla 
 v letu 2011 

 

Nabava po postopku javnega naročila malih vrednosti  (objava na Portalu JN): 

Vrsta nabave Zakonodaja Naziv naročila Izbrani ponudnik Vrednost 

Blago in storitve ZJNVETPS 
dobava treh indirektnih kompaktnih toplotnih 

postaj z elektroinstalcijami za vročevod Titova 2, 
2a in gimnazija 

El-tec Mulej d.o.o. 
66.816,40 

 

Blago in storitve ZJNVETPS 
sukcesivna dobava materiala za vzdrţevanje 

infrastrukturnih objektov 

Jordan d.o.o., 
Vipro d.o.o., 

Zagoţen d.o.o., 
Plinstal d.d., Vodi 
Gorica d.d., CMC 

Ekocon d.o.o., 
Minerva Ţalec  

okvirna vrednost 
70.000,00 

Blago in storitve ZJN-2 
tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov in drugih 

tiskovin 
EPPS d.o.o. 

18.966,76 (v letu 
2010) 

Blago in storitve ZJN-2 
dobava pogrebnega vozila Vito 113 furgon s 

pogonom 4x4 
Autocommerce 

d.o.o 
36.875,00 
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Nabave pod mejnimi vrednostmi  (interni pravilnik):   

Vrsta 
nabave 

Zakonodaja Naziv naročila Izbrani ponudnik Vrednost 

Gradnje 
ZJNVETPS, 

Pravilnik 
izgradnja primarnega vročevoda na Titovi 2, 2a in 

gimnazija 
Kovinar Gradnje ST d.o.o. 11.548,88 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

montaţa kompaktnih toplotnih postaj na Titovi 2, 2a in 
gimnazija 

Simon d.o.o. 15.905,00 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

dobava in montaţa opreme primarnega vročevoda na 
Titovi 2, 2a in Gimnazija - strojna dela 

Paragimont d.o.o. 23.725,30 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

dobava delilnikov Sontex EHKV 556 radio s pritrdilnim 
materialom do konca leta 2010 

CMC Ekocon d.o.o. 42.619,42 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

izdelava projektne dokumentacije ¨Prestavitev 
vročevoda - Suljkanović¨ 

Biovir d.o.o. 1.650,00 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

izvajanje nadzora nad izvedbo investicije vročevod 
Titova 

Marij Trojar s.p. 3.438,06 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

izdelava elektro projektnih dokumentacij PID za 
vodovodne objekte 

Norma d.o.o 8.235,00 

Gradnje 
ZJNVETPS, 

Pravilnik 
prestavitev vročevoda Suljkanovič Paragimont d.o.o. 37.551,35 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

dobava, montaţa in zagon telemetričnega sistema VH 
Špornov graben-VH Pejce faza 1A 

Ellab, Tomaţ Remih s.p. v letu 2011 

Gradnje 
ZJNVETPS, 

Pravilnik 

redna in intervencijska gradbeno-vzdrţevalna dela na 
objektih in omreţju vodovoda, vročevoda in 

zemeljskega plina 

Kovinar Gradnje ST d.o.o., 
Marjan Zorko s.p 

9.777,00 

Gradnje 
ZJNVETPS, 

Pravilnik 
odprava okvare na vročevodnem omreţju pri MCJ – 

intervencijska dela 
Kovinar Gradnje ST d.o.o., 

Simon d.o.o. 
14.280,35 

Gradnje 
ZJNVETPS, 

Pravilnik 
odprava okvare na vročevodnem omreţju pri objektu 

Cesta talcev 7B – intervencijska gradbena 
Kovinar Gradnje ST d.o.o. 5.854,08 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

intervencijska dobava TIP postaje z montaţo za objekt 
Cesta talcev 7B 

Simon d.o.o. 17.828,54 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

izbira izvajalca za servis vodomerov v letu 2011 Vodi Gorica d.d. v letu 2011 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

odprava okvare na vročevodnem omreţju pri VVO 
Julke Pibernik 

Kovinar Gradnje ST d.o.o., 
Simon d.o.o. 

60.000,00 

Blago in 
storitve 

ZJNVETPS, 
Pravilnik 

dobava, montaţa in zagon telemetričnega sistema 
Mlačca 

Ellab, Tomaţ Remih s.p. v letu 2011 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

dobava okroglic za izdelavo ograje za Zoisov park Imont d.o.o. 4.948,93 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

zamenjava obrabljenih gosenic s pogonskimi deli na 
nakladaču CAT 953C 

Teknoxgroup Slovenija d.o.o. 21.771,89 
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Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

servisno vzdrţevanje in popravila osebnih in 
gospodarskih vozil Volkswagen v letu 2010 

Integral Avto d.o.o. 4.256,00 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

servisno vzdrţevanje tovornih vozil MB Mercedes in 
dobava rezervnih delov za delovne priključke  Schmidt 

v letu 2010 
Autocommerce d.o.o. 1.042,43 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

dobava zaščitnih sredstev Unidel d.o.o., Trgos d.o.o. 5.164,63 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

intervencijska  popravila tovornih vozil MB Mercedes in 
Unimog s priključki 

Alpetour d.d. 50.557,92 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

izvajanje periodičnih pregledov, kontrol in meritev 
električnih instalacij na objektih CČN in DMM 

Enos Energetika d.o.o. 4.461,60 

Gradnje 
ZJN-2, 

Pravilnik 

manjša redna in intervencijska gradbeno -  vzdrţevalna 
dela na objektih skupne rabe v občinah Jesenice in 

Ţirovnica 

Kovinar Gradnje ST d.o.o., 
Zajšek d.o.o., Bohinec Peter 

s.p. 
29.006,21 

Gradnje 
ZJN-2, 

Pravilnik 
dobava in polaganje prekrivne membrane za začasno 

prekrivanje odlagališča 
His d.o.o. 11.250,00  

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

Intervencijska  popravila delovnih strojev, specialnih 
priključkov in nadgradenj v letu 2010 

Kovinar Gradnje ST d.o.o. 37.242,00 

Gradnje 
ZJN-2, 

Pravilnik 
izdelava ţarnega zidu dolţine 7,2m/16 ţarnih niš Kovinar Gradnje ST d.o.o. 9.940,94 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

sukcesivna dobava pisarniškega materiala za obdobje 
enega leta od podpisa okvirnega sporazuma 

DZS d.d., MK d.d. 14.337,07 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

vulkanizerske storitve za osebna in tovorna vozila 
Jeko-ina v letu 2010-2011 

Čop, d.o.o. 6.039,00 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

odvoz odpadnega lesa z odlagališča nenevarnih 
odpadkov Mala Meţakla v Ljubljano 

Gaberc Franc s.p. 3.026,90 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

visokotlačno redno in intervencijsko čiščenje in 
snemanje kanalizacijskih sistemov  

Komunala Meţek d.o.o. v letu 2011 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

odvoz vozil s specialnim vozilom - pajek Turbo d.o.o. v letu 2011 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

opravljanje odvetniških storitev za obdobje dveh let od 
podpisa pogodbe 

Odvetniška druţba Ošabnik, 
Klofutar 

v letu 2011 

Blago in 
storitve 

ZJN-2, 
Pravilnik 

dobava, montaţa in zamenjava elementov cestne 
varnostne ograje 

Liko Liboje d.d 17.241,10 

Gradnje 
ZJN-2, 

Pravilnik 
razširitev otroškega igrišča na Stari Savi Zajšek d.o.o. 18.464,20 

 

Okvirni sporazumi za dobavo soli za posipanje cest, sukcesivno dobavo materiala za vzdrţevanje infrastrukturnih naprav in tiskanje, 
pakiranje in pošiljanje računov in drugih tiskovin so bili podpisani v zadnjem tromesečju leta 2010, zato so v skupnem znesku zajete 
samo nabave v letu 2010. 
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Sektor oskrbe z energijo in Sektor oskrbe z vodo  oddajata naročila po določilih ZJNVETPS, Sektor komunalnih dejavnosti pa po  
določilih ZJN-2. 

 

Na nivoju podjetja smo sklenili skupne okvirne sporazume in pogodbe za dobavo materiala in izvajanja storitev, ki so skupna za 
celotno podjetje npr. dobava materiala, zavarovalniške storitve, dobava pisarniškega materiala, vulkanizerske storitve, dobava 
varovalne opreme,  vzdrţevanje vozil, varovanje objektov in premoţenja...  

 

Podjetje izvaja javna naročila za nabavo materiala za potrebe vzdrţevanja infrastrukture, za svoja osnovna sredstva in po naročilu 
občin lastnic tudi  za investicije v infrastrukturo (predvsem enostavni postopki). V tem primeru v soglasju z občinam lastnicam 
pripravimo razpisno dokumentacijo in izberemo ponudnika. Občine, izbrani ponudnik in JEKO-IN podpišemo pogodbo, občine pa so 
tudi neposredne plačnice faktur, JEKO-IN pa izvaja nadzor nad izvrševanjem pogodbenih obveznosti. 
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12. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI 

 

Podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice je pridobilo certifikat standarda kakovosti ISO 9001 v letu 2007. Sistem vodenja kakovosti je 
vzpostavljen in dokumentiran za procese vodenja (določitev politike kakovosti, ciljev kakovosti, odgovornosti in pooblastil, planiranje, 
notranje komuniciranje), procese vodenja sistemov kakovosti (ravnanje z okoljem, varnost in zdravje pri delu), realizacijo storitev 
(oskrba s pitno vodo, oskrba z daljinsko toploto, prodaja in distribucija zemeljskega plina, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, 
ravnanje z odpadki, vzdrţevanje javnih površin, pogrebna in pokopališka dejavnost) in za podporne procese (kadrovski procesi, 
finančno računovodski procesi, nabava in informatika). 

 

V letu 2010 smo uskladili poslovnik podjetja in pripravili dva nova organizacijska predpisa (obvladovanje storitev po pooblastilu in 
ocenjevanje dobaviteljev). Pri kontrolni presoji meseca maja 2010 je vodja presoje podjetja Bureau Veritas ugotovil, da se z vidika 
ocene učinkovitosti in uspešnosti delovanja, doseganja zastavljenih ciljev ter stalnega izboljševanja kaţe napredek na vseh 
področjih. 

 

V začetku meseca novembra smo uspešno prestali recertifikacijsko presojo sistema kakovosti. Recertifikacijska presoja se izvaja 
vsaka tri leta, poteka pa na enak način kot certifikacijska oziroma tako, kot da bi standard šele pridobivali. Trije presojevalci so kar 
dva dni pregledovali naš sistem in ugotovili, da je naš sistem vodenja kakovosti skladen z zahtevami standarda ISO 9000:2008. 

 

Presojevalci so podrobno pregledali proces vodenja, proces vodenja sistema kakovosti, podporni proces financ in nabave, podporni 
proces kadrov, obvladovanje merilne opreme ter vse procese realizacije storitev, kjer so presoje opravili tudi na terenu.  

 

V poročilu so zapisali, da učinkovitost in uspešnost delovanja sistema vodenja, doseganje zastavljenih ciljev in kontinuirano 
izboljševanje, kaţe na nenehen in očiten napredek.  Obstoječi sistem vodenja kakovosti nam daje dobro osnovo za urejeno in 
sistematično vodenje podjetja, potrebno pa ga je še naprej, predvsem skozi prakso delovanja, kritično preverjati, odpravljati slabosti 
in nenehno izboljševati. 

 

Pred recertifikacijsko  presojo smo izvedli tudi notranje presoje sistema kakovosti. Predlaganih je bilo kar nekaj pobud, priporočil in 
idej za izboljšave, ki so bile obravnavane na kolegiju. Kolegij  je določil ukrepe in roke za izvedbo danih pobud. Pri sami izvedbi 
notranjih presoj smo v letu 2010 naredili velik korak naprej, s čimer se je strinjal tudi vodja presoje.  

 

Ocenjevali smo naše dobavitelje in jih na podlagi različnih kriterijev razvrstili po skupinah. Izvedli pa smo tudi anketo o kakovosti 
naših storitev po posameznih procesih, kjer so nas naši poslovni partnerji ocenjevali po posameznih kriterijih. Podrobna anal iza 
rezultatov anket je pokazala, da so doseţene povprečne ocene pri vseh procesih visoke, kar govori o tem, da je kakovost naših 
storitev dobra, čeprav so izboljšave še vedno moţne. Najboljše ocene smo prejeli pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in 
spoštovanju dodatnih dogovorov, kar govori o visoki kakovosti, ki jo naše storitve dosegajo. Najniţje ocene pa dosegamo pri ceni in 
deloma pri rokih plačila. 

 

Temelji za uresničevanje politike kakovosti podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice so skrb za stalno informiranje, usposabljanje in 
motivacijo zaposlenih, kar daje temeljni pomen zaposlenim kot nosilcem kakovosti. Načrt kakovosti uresničujejo vsi zaposleni, 
uresničevanje kakovosti poslovanja je naravnano k zmanjševanju stroškov poslovanja ob visoki profesionalni stopnji opravljanja 
dejavnosti. Naloga vodstva podjetja je omogočanje pogojev in načinov za vzpostavitev sistema kakovosti, omogočanje stalnega 
izobraţevanja, izpopolnjevanja in usposabljanja ter stalno spremljanje zadovoljstva odjemalcev storitev. 

 

12.1 OBVEŠČANJE OBČANOV  IN KAKOVOST  STORITEV 

 

Podjetje JEKO-IN se pogosto pojavlja v medijih. Objavljamo tudi različne prispevke, pri tem pa se najpogosteje posluţujemo 
Jeseniških občinskih novic in Gorenjskega glasa.  

 

Občane o novostih obveščamo pri računih in preko spletnih strani ter s prilogami k računom. 

 



 

95 

V podjetju si močno prizadevamo, da je naša spletna stran zanimiva in aţurirana.  

 

V našem podjetju se zavedamo, da je kakovost storitev zelo pomembna, zato je naš cilj povečati kakovost dela v vseh fazah 
poslovanja. S krepitvijo partnerskih odnosov z dobavitelji si zagotavljamo dolgoročno stabilnost na področju oskrbe in zmanjšujemo 
nabavne rizike.  

 

Z namenom dobrega poslovnega sodelovanja in z ţeljo po odpravljanju napak, ki so moteče za naše poslovne partnerje, smo jim v 
reševanje posredovali anketo o kakovosti naših storitev v upanju, da bi z analizo rezultatov pridobili informacije o zadovoljstvu 
sodelovanja z našim podjetjem in ugotovili, kje lahko proces dela še izboljšamo 
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13. RAČUNOVODSKO POROČILO 
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13.1 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

13.1.1 Bilanca stanja 

v EUR (brez centov)

31.12.2010 31.12.2009

SREDSTVA 4.946.191 23.108.295

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.896.475 20.071.392

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 24.296 31.020

1. Dolgoročne premoţenjske pravice 24.296 31.020

I I . Opredmetena osnovna sredstva 1.781.768 19.936.887

1. Zemljišča 296.357 519.063

2. Zgradbe 712.251 16.524.035

4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena OS 765.685 1.564.679

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 7.475 1.329.110

IV. Dolgoročne finančne naloţbe 90.411 103.485

1. Dolgoročne finančne naloţbe, razen posojil 90.411 103.485

b) Druge delnice in deleţi 90.411 103.485

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 3.046.027 3.031.576

II . Zaloge 188.448 172.034

1. Material 187.655 170.448

4. Trgovsko blago 674 1.496

5. Predujmi za zaloge 119 90

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 2.784.763 2.818.594

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 2.468.558 2.515.851

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 316.205 302.743

V. Denarna sredstva 72.816 40.948

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.689 5.327

Zabilančna sredstva 23.491.994 388.392

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 4.946.191 23.108.295

A. KAPITAL 810.345 1.108.305

I. Vpoklicani kapital 571.040 571.040

1. Osnovni kapital 571.040 571.040

I I . Kapitalske  rezerve 198.620 198.620

II I . Rezerve iz dobička 253.815 253.815

1. Zakonske rezerve 47.274 47.274

5. Druge rezerve iz dobička 206.541 206.541

IV. Preseţek iz prevrednotenja 26.526 49.599

V. Preneseni čisti dobiček 0 34.266

VII . Čisti dobiček poslovnega leta 0 965

VII I . Čista izguba poslovnega leta 239.656 0

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 461.531 475.723

1. Rezervacije 217.975 216.605

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 243.556 259.118

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 719.150 18.818.503

I. Dolgoročne finančne obveznosti 119.397 133.877

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 119.397 133.877

I I . Dolgoročne poslovne obveznosti 599.753 18.684.626

3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 599.753 18.684.626

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.953.689 2.704.504

II . Kratkoročne finančne obveznosti 82.827 64.399

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 82.827 64.399

I I I . Kratkoročne poslovne obveznosti 2.870.862 2.640.105

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 1.893.781 2.020.163

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 977.081 619.942

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.476 1.260

 Zabilančne obveznosti 23.491.994 388.392  
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13.1.2 Izkaz poslovnega izida 

v EUR (brez centov)

Leto 2010 Leto 2009 % L 10/09

1. Čisti prihodki od prodaje 11.796.875 10.816.716 109,1

- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih sluţb 11.229.443 10.373.815 108,2

- čisti prihodki od drugih dejavnosti 567.432 442.901 128,1

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 79.294 0,0

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 164.563 86.509 190,2

- drţavne podpore (subvencije) 94.740 9.736 973,1

- drugi poslovni prihodki 69.823 76.773 90,9

5. Stroški blaga, materiala in storitev 8.749.618 7.308.871 119,7

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 2.616 3.031 86,3

b. Stroški porabljenega materiala 4.594.861 4.368.954 105,2

c. Stroški storitev 4.152.141 2.936.886 141,4

- stroški najemnin za infrastrukturo 2.653.326 1.689.702 157,0

- stroški drugih storitev 1.498.815 1.247.184 120,2

6. Stroški dela 2.889.008 2.804.824 103,0

1. Stroški plač 2.121.709 2.076.520 102,2

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 52.170 48.926 106,6

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 343.578 334.711 102,6

4. Drugi stroški dela 371.551 344.667 107,8

7. Odpisi vrednosti 566.283 1.147.378 49,4

a. Amortizacija 236.673 1.126.668 21,0

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS 27.292 4.201 649,7

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 302.318 16.509 1.831,2

8. Drugi poslovni odhodki 168.108 129.078 130,2

9. Finančni prihodki iz deleţev 16.100 16.396 98,2

c. Finančni prihodki iz deleţev v drugih druţbah 16.100 16.396 98,2

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 57.933 51.585 112,3

b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 57.933 51.585 112,3

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naloţb 0 3.750 0,0

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 12.931 10.512 123,0

b. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 12.931 10.512 123,0

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 920 2.490 36,9

b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 914 2.344 39,0

c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 6 146 4,1

15. Drugi prihodki 81.732 358.080 22,8

16. Drugi odhodki 5.222 661 790,0

17. Davek iz dobička 0 0

18. Odloţeni davki 0 0

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -274.887 1.016 -27.055,8  
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13.1.3  Izkaz denarnih tokov (II. različica) 

2010 2009

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Postavke iz izkaza poslovnega izida 319.886 830.490

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev 12.073.190 11.030.226

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn). in finančni odhodki iz posl. obv. -11.753.304 -10.199.736

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 0 0

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij

ter odloţenih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja -104.896 1.156.848

Začetne manj končne poslovne terjatve -268.487 124.683

Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve 1.638 1.957

Začetne manj končne odloţene terjatve za davek 0 0

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujtev) za prodajo 0 0

Začetne manj končne zaloge -16.414 -9.070

Končni manj začetni poslovni dolgovi 230.758 1.098.034

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -52.391 -58.756

Končne manj začetne odloţene obveznosti za davek 0 0

c) Prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) 214.991 1.987.338

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŢBENJU

a) Prejemki pri naloţbenju 22.855 45.793

Prejemki od dobljenih obresti in deleţev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naloţbenje 16.100 16.396

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 0

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 6.755 29.218

Prejemki od odtujitve naloţbenih nepremičnin 0 0

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naloţb 0 0

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naloţb 0 179

b) Izdatki pri naloţbenju -130.231 -2.292.198

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -1.170 0

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -119.061 -2.292.198

Izdatki za pridobitev naloţbenih nepremičnin 0 0

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naloţb -10.000 0

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naloţb 0 0

c) Prebitek prejemkov pri naloţbenju (a + b) -107.376 -2.246.405

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 0 0

Prejemki od vplačanega kapitala 0 0

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 0

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 0 0

b) b) Izdatki pri financiranju -75.747 13.324

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -12.266 -9.590

Izdatki za vračila kapitala 0 0

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -65.175 14.237

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 1.694 8.677

Izdatki za izplačila dividend in drugih deleţev v dobičku 0 0

c) Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b) -75.747 13.324

Č. Končno stanje denarnih sredstev 72.816 40.948

x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 31.868 -245.743

y) Začetno stanje denarnih sredstev 40.948 286.691  
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13.1.4 Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa za leto 2010 

v EUR (brez centov)

Leto 2010 Leto 2009 % L 10/09

1. Čisti prihodki od prodaje 11.796.875 10.816.716 109,1

- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih sluţb 11.229.443 10.373.815 108,2

- čisti prihodki od drugih dejavnosti 567.432 442.901 128,1

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 79.294 0,0

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 164.563 86.509 190,2

- drţavne podpore (subvencije) 94.740 9.736 973,1

- drugi poslovni prihodki 69.823 76.773 90,9

5. Stroški blaga, materiala in storitev 8.749.618 7.308.871 119,7

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 2.616 3.031 86,3

b. Stroški porabljenega materiala 4.594.861 4.368.954 105,2

c. Stroški storitev 4.152.141 2.936.886 141,4

- stroški najemnin za infrastrukturo 2.653.326 1.689.702 157,0

- stroški drugih storitev 1.498.815 1.247.184 120,2

6. Stroški dela 2.889.008 2.804.824 103,0

1. Stroški plač 2.121.709 2.076.520 102,2

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 52.170 48.926 106,6

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 343.578 334.711 102,6

4. Drugi stroški dela 371.551 344.667 107,8

7. Odpisi vrednosti 566.283 1.147.378 49,4

a. Amortizacija 236.673 1.126.668 21,0

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS 27.292 4.201 649,7

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 302.318 16.509 1.831,2

8. Drugi poslovni odhodki 168.108 129.078 130,2

9. Finančni prihodki iz deleţev 16.100 16.396 98,2

c. Finančni prihodki iz deleţev v drugih druţbah 16.100 16.396 98,2

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 57.933 51.585 112,3

b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 57.933 51.585 112,3

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naloţb 0 3.750 0,0

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 12.931 10.512 123,0

b. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 12.931 10.512 123,0

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 920 2.490 36,9

b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 914 2.344 39,0

c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 6 146 4,1

15. Drugi prihodki 81.732 358.080 22,8

16. Drugi odhodki 5.222 661 790,0

17. Davek iz dobička 0 0

18. Odloţeni davki 0 0

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -274.887 1.016 -27.055,8

20. Spremembe preseţka iz prevrednotenja neopr. in opred. osnovnih sredstev 0 0

21. Spremembe preseţka iz prevrednotenja finan. sredstev, razpoloţljivih za 

prodajo -23.073 30.014 -76,90

22. Dobički in izgube, ki izhajajo iz preverbe računovodskih izkazov v tujini 

(vpliv sprememb deviznih tečajev) 4 -146 -2,60

23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa 0 0

24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja -297.956 30.885 -964,7  
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13.1.5 Izkaz gibanja kapitala 2010 

Zakonske 

rezerve

Rezerve za 

lastne 

delnice / 

deleţe

Lastne 

delnice / 

deleţi 

odbitek

Statutarne 

rezerve

Druge 

rezerve iz 

dobička

Preneseni 

čisti 

dobiček

Prenesena 

čista izguba

Čisti 

dobiček 

poslov. 

leta

Čista 

izguba 

poslov. 

leta

I/1 II III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 IV V/1 V/2 VI/1 VI/2 VII

A.1. Stanje konec prejšnjega 

poročevalskega obdobja 571.040 198.620 47.274 206.541 49.599 35.231 1.108.305

a) Preračuni za nazaj

b) Prilagoditve za nazaj

A.2 Začetno stanje poročevalskega 

obdobja 571.040 198.620 47.274 0 0 0 206.541 49.599 35.231 0 0 0 1.108.305

B.1 Spremembe lastniškega kapitala - 

transakcije z lastniki 0

B.2 Celotni vseobsegajoči donos 

poročevalskega obdobja -23.073 -274.887 -297.960

a) Vnos čitega poslovnega izida 

poročevalskega obdobja -274.887 -274.887

č) Spremembe preseţka iz 

prevrednotenja finančnih naloţb -23.073 -23.073

B.3 Spremembe v kapitalu -35.231 35.231 0

b) Razporeditev dela čistega dobička 

poročevalskega obdobja na druge 

sestavine kapitala po sklepu 

organov vodenja in nadzora -35.231 35.231 0

C. Končno stanje poročevalskega 

obdobja 571.040 198.620 47.274 0 0 0 206.541 26.526 0 0 0 -239.656 810.345

Preneseni čisti poslovni Čisti poslovni izid Skupni 

kapital

Osnovni 

kapital

Kapitalske 

rezerve

Rezerve iz dobička Preseţek 

iz prevred-

notenja

 

 

13.1.6  Izkaz gibanja kapitala 2009 

Zakonske 

rezerve

Rezerve za 

lastne 

delnice / 

deleţe

Lastne 

delnice / 

deleţi 

odbitek

Statutarne 

rezerve

Druge 

rezerve iz 

dobička

Preneseni 

čisti 

dobiček

Prenesena 

čista izguba

Čisti 

dobiček 

poslov. 

leta

Čista 

izguba 

poslov. 

leta

I/1 II III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 IV V/1 V/2 VI/1 VI/2 VII

A.1.

Stanje konec prejšnjega 

poročevalskega obdobja 571.040 198.620 47.223 206.541 19.585 34.266 1.077.275

a) Preračuni za nazaj

b) Prilagoditve za nazaj

A.2

Začetno stanje poročevalskega 

obdobja 571.040 198.620 47.223 0 0 0 206.541 19.585 34.266 0 0 0 1.077.275

B.1

Spremembe lastniškega kapitala - 

transakcije z lastniki 0

B.2

Celotni vseobsegajoči donos 

poročevalskega obdobja 30.014 1.016 31.030

a)

Vnos čitega poslovnega izida 

poročevalskega obdobja 1.016 1.016

č)

Spremembe preseţka iz 

prevrednotenja finančnih naloţb 30.014 30.014

B.3 Spremembe v kapitalu 51 -51 0

b)

Razporeditev dela čistega dobička 

poročevalskega obdobja na druge 

sestavine kapitala po sklepu 

organov vodenja in nadzora 51 -51 0

C.

Končno stanje poročevalskega 

obdobja 571.040 198.620 47.274 0 0 0 206.541 49.599 34.266 0 965 0 1.108.305

Skupni 

kapital

Rezerve iz dobička Preneseni čisti poslovni 

izid

Čisti poslovni izid 

poslovenga leta

Osnovni 

kapital

Kapitalske 

rezerve

Preseţek 

iz prevred-

notenja
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13.1.7  Izkaz bilančne izgube 2010 

Čisti poslovni izid poslovnega leta -274.887

+ preneseni čisti dobiček 35.231

- prenesena čista izguba

+ zmanjšanje rezerv iz dobička

- povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja in nadzora

= bilančna izguba, ki ko skupščina razporedi -239.656

- za lastnike

- v druge rezerve

- prenos v drugo leto

- za druge namene

- nerazporejena čista izguba -239.656  

Sklep skupščine: 

Bilančna izguba leta 2010 ostane nepokrita, kapitalske rezerve in nerazporejen dobiček se ne zniţajo.  

 

13.2 RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 

 

Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih standardov (2006), ki jih je izdal Slovenski 
inštitut za revizijo. Pri tem so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovna 
neomejenost delovanja, ter upoštevanje resnične in poštene predstavitve. Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem 
tudi celotnega računovodenja so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 

 

Podjetje v poslovnem letu ni spreminjalo računovodskih usmeritev in na podlagi določb SRS 35 za merjenje opredmetenih osnovnih 
sredstev po njihovem prepoznanju uporablja model nabavne vrednosti. Postavke, ki se izvorno glasijo na tujo valuto se preračunajo 
v domačo na podlagi referenčnega tečaja ECB Banke Slovenije.  

 

Teoretično moţne postavke, ki pri druţbi ne prehajajo v poštev, se v računovodskih izkazih ne navajajo. 

 

13.2.1  Bilanca stanja 

 

SREDSTVA bilance stanja za leto 2010 znašajo 4.946.191 €    

 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (1.896.475 €)    

Dolgoročna sredstva so neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, opredmetena osnovna sredstva, 
naloţbene nepremičnine, dolgoročne finančne naloţbe, dolgoročne poslovne terjatve. 

 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (24.296 €)    

Neopredmetena sredstva zajemajo naloţbe v pridobljene dolgoročne pravice do industrijske lastnine, dolgoročne premoţenjske 
pravice (računalniški programi), ter neopredmetena sredstva v gradnji oziroma izdelavi. Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem 
pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. Nabavno vrednost neopredmetenega sredstva, nastalega v podjetju, tvorijo stroški, ki jih 
povzroči njegova zgraditev ali izdelava, in posredni stroški njegove zgraditve ali izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati. 

 

Neopredmetena sredstva se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo.  

 

V letu 2010 smo investirali v nakup programskega paketa kadrovska evidenca, vendar se je vrednost neopredmetenih sredstev 
zniţala zaradi amortiziranja. 
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II. Opredmetena osnovna sredstva (1.781.768 €)    

Opredmetena osnovna sredstva sestavljajo zemljišča, zgradbe, druge naprave in oprema, drobni inventar In opredmetena sredstva v 
gradnji oziroma izdelavi. Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo njegova nakupna cena, 
uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, 
zlasti stroški dovoza in namestitve. Po začetnem pripoznanju vrednotimo osnovna sredstva po modelu nabavne vrednosti. 

 

Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, zgrajenega ali izdelanega v podjetju, tvorijo stroški, ki jih povzroči njegova 
zgraditev ali izdelava, in posredni stroški njegove zgraditve ali izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati.  

 

Opredmeteno osnovno sredstvo, pridobljeno na podlagi finančnega najema, je sestavni del opredmetenih osnovnih sredstev 
skupine, ki ji pripada. Njegova nabavna vrednost je enaka pošteni vrednosti ali sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin, in sicer 
tisti, ki je manjša. 

 

Razlika med čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odtujenega opredmetenega osnovnega sredstva se prenese med 
prevrednotovalne poslovne prihodke, če je prva večja od druge, oziroma med prevrednotovalne poslovne odhodke, če je druga večja 
od prve. 

 

Stroški, ki kasneje nastajajo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če povečujejo 
njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi; pri tem stroški, ki omogočajo podaljšanje dobe koristnosti opredmetenega 
osnovnega sredstva, najprej zmanjšajo do takrat obračunani amortizacijski popravek njegove vrednosti.  

 

Popravila ali vzdrţevanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, 
ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev. Pripoznajo se kot odhodki, kadar se pojavijo. 

 

Tabela 82: Opredmetena in neopredmetena sredstva podjetja 

Neopredmetena 

OS Zemljišča Zgradbe Oprema Investicije v teku SKUPAJ

Stanje 31.12.2009 107.320,11 519.063,38 29.882.810,95 7.007.850,16 1.329.110,19 38.846.154,79

Prenos v upravljanje (SRS 35) -2.419,09 -204.212,43 -28.882.845,59 -4.082.347,13 -1.302.457,37 -34.474.281,61

Stanje 01.01.2010 104.901,02 314.850,95 999.965,36 2.925.503,03 26.652,82 4.371.873,18

Nabava - povečanje 460,00 0,00 2.147,46 208.640,52 210.070,16 421.318,14

Aktiviranja 0,00 0,00 0,00 0,00 -211.247,98 -211.247,98

Prenos med konti 710,00 0,00 0,00 -710,00 0,00 0,00

Prenos investicij 0,00 0,00 0,00 206.730,43 0,00 206.730,43

Zmanjšanje (odpisi, prodaje) -8.362,86 -18.494,36 -20.583,24 -468.423,21 -18.000,00 -533.863,67

Stanje 31.12.2010 97.708,16 296.356,59 981.529,58 2.871.740,77 7.475,00 4.254.810,10

Stanje 31.12.2009 76.299,48 0,00 13.358.775,92 5.443.171,53 0,00 18.878.246,93

Prenos v upravljanje (SRS 35) -685,41 0,00 -13.095.241,85 -3.226.267,34 0,00 -16.322.194,60

Stanje 01.01.2010 75.614,07 0,00 263.534,07 2.216.904,19 0,00 2.556.052,33

Prenos investicij 0,00 0,00 0,00 142.532,69 0,00 142.532,69

Zmanjšanje (odpisi, prodaje) -8.132,24 0,00 -10.522,90 -467.856,18 0,00 -486.511,32

Zmanjšanje - investicije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizacija 5.930,31 0,00 16.267,43 214.475,28 0,00 236.673,02

Stanje 31.12.2010 73.412,14 0,00 269.278,60 2.106.055,98 0,00 2.448.746,72

Neodpisana vrednost 31.12.2009 31.020,63 519.063,38 16.524.035,03 1.564.678,63 1.329.110,19 19.967.907,86

Neodpisana vrednost 01.01.2010 29.286,95 314.850,95 736.431,29 708.598,84 26.652,82 1.815.820,85

Neodpisana vrednost 31.12.2010 24.296,02 296.356,59 712.250,98 765.684,79 7.475,00 1.806.063,38

Nabavna vrednost 

Popravek vrednosti 
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V letu 2010 je podjetje izločilo na podlagi standarda SRS 35 vsa sredstva infrastrukture iz svojih poslovnih knjig. V poslovnem letu je 
podjetje investiralo v opredmetena osnovna sredstva v višini 210.070,16 €. Med investicijami druţbe so bile najpomembnejše: nakup 
tovornega vozila MB Atego in VW Crafter za vzdrţevanje javnih površin, osebno vozilo Sandero, kosilnica BSC in merilec pretoka. 
Kamion MB in osebno vozilo sta bila nakupa staro za novo. Prodano je bilo stanovanje Hrušica 70, na Jesenicah. 

 

Tabela 83: Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva podjetja na dan 31.12.2010 

Vrsta OS

Nabavna 

vrednost

Popravek 

vrednosti

Neodpisana 

vrednost

Neopredmetena OS 97.708,16 73.412,14 24.296,02

Zemljišče 296.356,59 0,00 296.356,59

Zgradbe 981.529,58 269.278,60 712.250,98

Oprema 2.871.740,77 2.106.055,98 765.684,79

Investicije 7.475,00 0,00 7.475,00

SKUPAJ 4.254.810,10 2.448.746,72 1.806.063,38  

 

IV. Dolgoročne finančne naloţbe (90.411 €) 

Dolgoročne finančne naloţbe so naloţbe, ki jih ima druţbe v posesti v obdobju, daljšem od leta dni in jih nima v posesti za trgovanje. 
Naloţbe, ki ne kotirajo na borzi so ovrednotene po nabavni vrednosti, ki je enaka plačanemu znesku denarja, naloţbe, ki kotirajo na 
borzi pa preko poštene vrednosti kapitala. V bilanci stanja druţba izkazuje dolgoročne finančne naloţbe med dolgoročnimi sredstvi v 
postavki dolgoročne finančne naloţbe, razen posojil.  

 

Druţba je dolgoročne finančne naloţbe pri začetnem prepoznanju razvrstila med za prodajo razpoloţljiva finančna sredstva.  

 

Donosi iz dolgoročnih finančnih naloţb so donosi, ki pritekajo od druţb, v katerih so te naloţbe naloţene v obliki dividend. 

 

Dolgoročne finančne naloţbe so v izkazu stanja naloţbe v delnice Gorenjske banke d.d. v višini 28.199,74 € (to je izvirna 
revalorizirana vrednost na dan 31.12.2001) in Zavarovalnice Triglav d.d. v vrednosti 52.110,80 €. V letu 2010 se je delnicam 
Zavarovalnice Triglav, ki kotirajo na borzi, zniţala vrednost za 23.073,20 €. Podjetje ima v lasti 2.960 delnic Zavarovalnice Triglav 
d.d. in 230 delnic Gorenjske banke d.d.. 100,76 € oz. 800 HRK znaša deleţ pri soustanovitvi podjetja na Hrvaškem, preko katerega 
bomo slovenska podjetja uveljavljala svoje pravice in interese (zahteve hrvaške zakonodaje po legalizaciji lastnine in dejavnosti 
koriščenja počitniških kapacitet). Od leta 2007 je podjetje soustanovitelj podjetja Karavanška voda druţba za polnjenje pijač d.o.o., v 
katerem ima vloţek 3.750,00 €, kar predstavlja 50 %. Zaradi negativnega poslovanja rezultata je podjetje v letu 2009 oblikovalo 
popravek vrednosti naloţbe v višini 3.750,00 €. V letu 2010 je podjetje postalo solastnik novoustanovljenega podjetja Ekogor d.o.o. v 
višini 20 %, kar predstavlja vloţek 10.000,00 €.     

 

Za vse finančne naloţbe ocenjujemo, da niso izpostavljene finančim tveganjem. 

 

Tabela 84: Dolgoročne finančne naloţbe 

Leto 2010 Leto 2009

Zavarovalnica Triglav 52.110,80 75.184,00

Gorenjska banka 28.199,74 28.199,74

Karavanška voda d.o.o. 0,00 0,00

Ekogor d.o.o. 10.000,00 0,00

Zaglav Cres 100,76 100,76

SKUPAJ 90.411,30 103.484,50  

 



 

105 

Tabela 85: Gibanje dolgoročnih finančnih naloţb 

Neodpisana vrednost Naloţbe v deleţe

Stanje 1.1.2010 103.484,50

Pridobitve 10.000,00

Odtujitve-odplačila 0,00

Prevrednotenja - oslabitve -23.073,20

Prevrednotenje - okrepitve 0,00

Stanje 31.12.2010 90.411,30  

 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (3.046.027 €)    

Kratkoročna sredstva sestavljajo sredstva za prodajo, zaloge, kratkoročne poslovne terjatve, kratkoročne finančne naloţbe in 
denarna sredstva. 

 

II. Zaloge (188.448 €) 

Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo 
nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Kupna cena se zmanjša za dobljene 
popuste, zapisane na računu. Kasneje dobljeni popusti zmanjšujejo poslovne odhodke. Poraba se razknjiţi po metodi FIFO. 

 

Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če knjigovodska vrednost, vključno s tisto po zadnjih dejanskih nabavnih cenah oziroma 
stroškovnih cenah, presega njihovo trţno vrednost. Zaloge se ne prevrednotijo zaradi okrepitve. V letu 2010 oslabitev zalog ni bila 
izvedena. Odpisan je bil material v višini 346,16 € zaradi tehnološke zastarelosti in pokvarljivosti. 

 

Podjetje ima v skladiščnih prostorih na Prešernovi 13 za 181.166,48 € materiala in na Blejski Dobravi na enoti Pogrebna sluţba za 
5.235,45 € materiala in 673,19 € blaga, ki se porablja v sklopu pogrebne sluţbe in za 1.253,18 € pisarniškega materiala. Predujmi za 
zaloge so bili v višini119,15 €. Pri letnem popisu je komisija izločila neuporaben in tehnološko zastarel material in ocenila, da so v 
skladišču le nujno potrebni deli in material za normalno in interventno vzdrţevanje in material oziroma blago, ki se prodaja (blago 
povezano s pogrebnimi storitvami, sol in kontejnerji). 

 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve (2.784.763 €) 

Kratkoročne poslovne terjatve so tiste, ki zapadejo v plačilo v roku, krajšem od enega leta, pa tudi tisti deli dolgoročnih terjatev, ki so 
ţe zapadli v plačilo v enem letu po datumu bilance stanja. 

 

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin (računov, bremepisov, pogodb…), 
ob predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa ne glede na prejeto plačilo ali drugačno 
poravnavo tudi zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s pogodbo. 

 

Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo. Dani predujmi za opredmetena osnovna 
sredstva so v isti skupini kot opredmetena osnovna sredstva, dani predujmi za neopredmetena sredstva so sestavni del 
neopredmetenih sredstev, dani predujmi za zaloge pa sestavni del zalog.  

 

Tabela 86: Poslovne terjatve 

Vrsta terjatve Nominalni znesek

Popravek 

vrednosti

Realno poplačljivi 

znesek

Kupci 3.277.080,17 808.522,17 2.468.558,00

Zaračunane obresti 19.716,14 19.716,14 0,00

Terjatve do drţave 193.788,08 0,00 193.788,08

Druge terjatve 122.417,25 0,00 122.417,25

SKUPAJ POSLOVNE TERJATVE 3.613.001,64 828.238,31 2.784.763,33  
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Med poslovni terjatvami so celotne terjatve do kupcev, tako zapadle kot nezapadle terjatve. Terjatve do kupcev, ki so bile zapadle na 
dan 31.12.2010 je 1.172.614,14 €, 2.104.466,03 € terjatev je bilo še nezapadlih. Na postavki zaračunane obresti so zajete 
obračunane obresti, ki so se zaračunale kupcem zaradi prepozno plačanih terjatev. Glede na to, da imamo teţave z izterjavo 
glavnice, je plačilo zamudnih obresti še bolj vprašljivo, zato ţe ob samem nastanku oblikujemo popravek vrednosti in med prihodke 
prenašamo samo plačane obresti. Na postavki terjatve do drţave so izkazane terjatve za vstopni davek na dodano vrednost. Med 
drugimi terjatvami imamo terjatev v višini 80.314 € do podjetja Dominvest Jesenice za pobiranje iskovin iz leta 2001, terjatve za 
refundacijo pogrebnin in nadomestil plač. 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev zajemajo terjatve v zvezi s prodanim blagom, materialom in opravljenimi storitvami, pa tudi v zvezi s 
prodanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Ob začetnem pripoznanju se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin (faktur), 
ob predpostavki, da bodo poplačane. Podjetje mora terjatve oslabiti, če oceni, da je njihova poplačljiva vrednost manjša od 
knjigovodske. Za slabitev terjatev se oblikuje popravek vrednosti terjatev, v knjigah pa se izkaţe med prevrednotovalnimi poslovnimi 
odhodki. 

 

V letu 2010 je podjetje spremenilo računovodsko oceno oblikovanja popravka vrednosti terjatev. Popravki vrednosti terjatev se  
oblikujejo na podlagi zapadlosti terjatev, ločeno za terjatve, ki se nanašajo na fizične in pravne osebe. Oblikuje se popravek 
vrednosti vseh terjatev z zapadlostjo nad: 

 enim letom za fizične osebe v višini 100 % in 

 tremi leti za pravne osebe v višini 100 %. 

 

Nobena terjatev ni zavarovana. Ocenjujemo, da gre za zmerno izpostavljenost tveganju zaradi plačilne nediscipline. Tveganje 
ocenjujemo z ukrepi izterjave, postopki začasnega prenehanja opravljanja storitev (omejitev dobave vode, zaprtje dobave plina), s 
predplačili, z zahtevo o poravnavi vseh zapadlih obveznosti in s sodnimi postopki izterjave. Problematične so predvsem terjatve 
pravnih oseb, kjer so bili uvedeni postopki prisilne poravnave ali stečaja in terjatev do občanov, kjer zaradi specifičnih pr imerov 
tveganja ni mogoče zmanjšati.   

 

Tabela 87: Gibanje popravka vrednosti terjatev v letu 2010 

Popravek Stanje 1.1.2010 Odpisi in plačila Novi popravki Stanje 31.12.2010

Popravek vrednosti terjatev 596.235,64 76.131,85 288.418,38 808.522,17  

 

Tabela 88: Terjatve do kupcev glede na rok zapadlosti 

Nezapadle 0-30 31-60 61-90 91-180 181- 1 leto Nad 1 leto

Znesek odprtih terjatev do občanov 814.202,91 105.552,31 40.503,53 19.136,13 33.039,98 96.857,66 496.816,78

Znesek odprtih terjatev do drugih 1.290.263,12 62.899,26 9.924,38 4.461,95 7.988,03 15.283,75 280.150,38

SKUPAJ 2.104.466,03 168.451,57 50.427,91 23.598,08 41.028,01 112.141,41 776.967,16  

 

V. Denar (72.816 €) 

Denarna sredstva sestavlja gotovina, knjiţni denar in denar na poti. Gotovina je denar v blagajni. Knjiţni denar je denar na računih 
pri banki ali drugi finančni inštituciji, ki se lahko uporablja za plačevanje. Sestavljajo ga takoj razpoloţljiva denarna sredstva in 
denarna sredstva, vezana na odpoklic. Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezni račun pri banki ali drugi finančni 
inštituciji in se istega dne še ne vpiše kot dobroimetje pri njej.  

 

Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti, dokler se ne pojavi potreba po 
prevrednotenju. Denarno sredstvo, izraţeno v tuji valuti, se prevede v domačo valuto po menjalnem tečaju na dan prejema.  

 

Prevrednotenje denarnih sredstev se izvrši v primeru denarnih sredstev, izraţenih v tujih valutah, če se po prvem pripoznanju 
spremeni valutni tečaj. Tečajna razlika, ki se pojavi pri tem, lahko poveča ali zmanjša prvotno izkazano vrednost in predstavlja redni 
finančni prihodek oziroma redni finančni odhodek. 

 

Na tej postavki je zajeto stanje na transakcijskem računu, denar na poti in gotovina v blagajni.  
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Tabela 89: Pregled denarnih sredstev po njihovih vrstah 

Leto 2010 Leto 2009

Gotovina v blagajni 2.144,00 2.144,00

Denarna sredstva na bančnih računih 70.672,33 38.804,09

SKUPAJ 72.816,33 40.948,09  

 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (3.689 €)    

Med kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami, v okviru gospodarskih javnih sluţb druţba izkazuje kratkoročno odloţene 
stroške in odhodke, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti in še ne vplivajo na poslovni izid. Ti zneski v druţbi 
predstavljajo naročnine za revije, zahtevki do zavarovalnice, telekomunikacijske storitve in stroški plinomerov. 

 

Izvenbilančna evidenca 

V zabilančni evidenci imamo evidentiranih 23.491.994 €, ki se nanašajo na osnovna sredstva infrastrukture v najemu in na porabo 
amortizacije oziroma prispevkov ene dejavnosti v drugi dejavnosti.  

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV v bilanci stanja na dan 31.12.2010 znašajo 4.946.191 €.    

 

A. KAPITAL (810.345 €)    

Celotni kapital druţbe sestavljajo: 

 vpoklicani kapital,  

 kapitalske rezerve,  

 rezerve iz dobička ter  

 preseţek iz prevrednotenja, 

 preneseni čisti dobiček, 

 čisti poslovni izid poslovnega leta 

 

I. Vpoklican kapital (571.040 €) 

 

Osnovni kapital 

Osnovni kapital podjetja, kot ena bistvenih sestavin kapitala znaša  571.040 € in je razviden iz akta o ustanovitvi in vpisan v sodni 
register ob ustanovitvi. 

 

Osnovni kapital se vodi v domači valuti. 

 

II. Kapitalske rezerve (198.620 €) 

Med kapitalskimi rezervami druţba izkazuje zneske iz naslova odprave prevrednotovalnega  popravka kapitala, ki so se v pretek losti 
izkazovali kot posebna samostojna kategorija v okviru kapitala. 

 

Splošni prevrednotovalni popravek kapitala je predstavljal učinke prevrednotenja osnovnega kapitala, ki so ga druţbe morale 
opravljati do leTa 2001 s koeficienti rasti cen. 

 

V primeru, da kapitalske rezerve dosegajo z zakonom določeni odstotek osnovnega kapitala, se smejo uporabiti samo za : 

 kritje čiste izgube poslovnega leta in 
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 kritje prenesene izgube, če ne bi bilo mogoče pokriti v breme čistega dobička poslovnega leta oziroma drugih rezerv iz 
dobička. 

 

Če pa kapitalske rezerve presegajo z zakonom določeni odstotek osnovnega kapitala, pa se preseţek sme uporabiti za: 

 povečanje osnovnega kapitala, 

 kritje čiste izgube poslovnega leta in 

 kritje prenesene čiste izgube, če je ni bilo mogoče pokriti v breme čistega dobička poslovnega leta.  

 

III. Rezerve iz dobička (253.815 €)  

Rezerve so namensko opredeljeni del čistega dobička za poravnavanje izgub v prihodnjih letih. Kot rezerve iz dobička druţba 
izkazuje zakonske rezerve in druge rezerve iz dobička. 

 

Zakonske rezerve (47.273 €) 

Zakonske rezerve se v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih druţbah oblikujejo v višini 5 % čistega dobička poslovnega leta. 
Zakonske rezerve morajo skupaj s postavkami kapitalskih rezerv dosegati 10 % osnovnega kapitala. Kot kapitalske rezerve se v tem 
primeru ne upoštevajo rezerve, nastale na podlagi odprave splošnega prevrednotovalnega kapitala. Zakonske rezerve se lahko 
uporabljajo zgolj za povečanje osnovnega kapitala in kritje izgube. 

Druţba v letu 2010 ni povečevala zakonskih rezerv. 

 

Druge rezerve iz dobička (206.541 €) 

V druge rezerve iz dobička je bil razporejen dobiček leta 2004, 2005 in 2006, zniţan za oblikovanje rezervacij za jubilejne nagrade in 
odpravnine. Druge rezerve iz dobička so bile v letu 2008 zniţane za izplačilo na podlagi sklepa skupščine in v letu 2009 izplačane 
solastniku Občini Jesenice. 

Druge rezerve iz dobička so proste rezerve in jih uprava druţbe lahko uporabi za katerekoli namene v skladu z Zakonom o 
gospodarskih druţbah. 

 

IV. Preseţek iz prevrednotenja (26.526 €) 

Preseţek iz prevrednotenja je posledica razlik med knjigovodsko vrednostjo in pošteno vrednostjo delnic, ki kotirajo na borzi. S 
povečanjem sredstev se hkrati prehodno poveča preseţek iz prevrednotenja.  

 

Podjetje ima v lasti 2.960 delnic Zavarovalnice Triglav, ki so se v letu 2008 uvrstile v trgovanje na organiziranem trgu. V letu 2010 se 
je njihova vrednost zniţala za 23.073,20 €. 

 

V. Preneseni čisti dobiček (35.231 €) 

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let je tisti del čistega dobička, ki ni porabljen za pokrivanje izgub, razporejen v rezerve ali kako 
drugače porabljen.  

Preneseni čisti dobiček v podjetju je sestavljen iz dobička leta 2007, 2008 in 2009.  

 

VIII. Čista izguba poslovnega leta (274.887 €) 

V poslovnem letu 2010 je druţba ustvarila izgubo v višini 274.887,08 €. Uprava ni pokivala izgube na podlagi sklepa Skupščine, ki 
upravi določa, da mora izguba za leto 2010 osti nepokrita in se ne smejo zniţati kapitalske rezerve podjetja.  

V kolikor bi podjetje v letu 2010 opravilo prevrednotenje kapitala z indeksom rasti cen ţivljenjskih potrebščin (1,9 %) bi bila izguba 
večja za 15.396,56 €. 
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B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (461.531 €) 

Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih podjetja 
poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih velikost je mogoče zanesljivo izmeriti.  

 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se štejejo predvsem drţavne podpore in donacije prejete za osnovna sredstva oziroma za 
pokrivanje amortizacije teh opredmetenih osnovnih sredstev. 

 

Druţba ima oblikovane rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine. Oblikujejo se na podlagi aktuarskega izračuna, tako se vsako 
leto izračuna znesek obveznosti za jubilejne nagrade in odpravnine za obdobje naslednjih pet let. 

 

Dolgoročno odloţene prihodke predstavlja Zakupnina Energetiki ŢJ d.o.o. v višini 208.305,98 €. Med dolgoročnimi stroški je znesek 
3.096,11 €, ki predstavlja deleţ Občine Jesenice pri kupnini prireditvenega šotora. Namenska sredstva za financiranje nabave 
opreme za invalide, ki so bila prejeta od Zavoda za zaposlovanje so v višini 28.243,42 €. V letu 2010 so rezervacije v skladu z 
obračunom amortizacije oziroma znesku, ki ustreza dejanskim stroškom.  

 

Tabela 90: Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

Vrsta rezervacije Stanje 1.1.2010 Povečanja Zmanjšanja Stanje 31.12.2010

Šotor 4.154,48 0,00 1.058,37 3.096,11

Dotacija JAPTI za dalj.odčit.števcev 3.910,37 0,00 0,00 3.910,37

Jubilejne nagrade in odpravnine 216.604,71 59.571,65 58.201,07 217.975,29

Sklad za invalide 26.409,37 5.595,17 3.761,12 28.243,42

Zakupnina Energetika 224.643,62 0,00 16.337,64 208.305,98

SKUPAJ 475.722,55 65.166,82 79.358,20 461.531,17  

 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (719.150 €) 

 

I. Dolgoročne finančne obveznosti (119.397 €) 

Dolgoročne finančne obveznosti so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju, daljšem od leta dni.  

 

Dolgoročne obveznosti iz financiranja znašajo 119.397,61 €. Obveznost za najeta posojila za izgradnjo infrastrukturnih objektov 
sestavljajo neodplačana posojila EKO sklada RS za plinifikacijo na Blejski Dobravi v višini 6.263,57 €, za izgradnjo vročevodnega 
omreţja v višini 14.738,35 €. Posojila so najeta s poroštvom občine Jesenice, podjetje vse anuitete redno odplačuje. Kredita podjetje 
ni preneslo z prenosom infrastrukture na občino. Za ta znesek dolga se je zmanjšala dolgoročna obveznost podjetja do Občine 
Jesenice. Obveznosti leasing predstavljata nakup specialnih komunalnih vozil Mercedes Atego v letu 2008, 2009 in 2010. Vozila 
predstavljajo zavarovanje za odplačilo dolga. Podjetje meni, da so obrestna tveganja pri najetih posojilih z obrestno meto trimesečni 
euribor običajna. 

 

Podjetje ne izkazuje dolgoročnih finančnih obveznosti do uprave in članov nadzornega sveta.  

 

Tabela 91: Dolgoročne finančne obveznosti 

Upnik Znesek dolga Obr.mera Zapadlost Tveganje Zavarovanje

EKO Sklad za plinifikacijo 6.263,57 6% 31.07.2012 ni da

EKO Sklad za vročevod 14.738,35 6% 30.09.2012 ni da

SKB Leasing 15.141,38 EURIBOR 3 mes. 08.08.2012 ni da

SKB Leasing 32.559,01 EURIBOR 3 mes. 09.12.2013 ni da

SKB Leasing 50.695,30 EURIBOR 3 mes. 08.09.2014 ni da

SKUPAJ 119.397,61  
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II.  Dolgoročne poslovne obveznosti (599.753 €) 

Podjetje izkazuje dolgoročno finančno obveznost so lastnic podjetja v višini 599.752,84 €, ki je nastala ob prenosu infrastrukture iz 
poslovnih knjig podjetja v poslovne knjige občin lastnic. V letu 2011 bo izvedena dokapitalizacija podjetja in se bo s tem dolgoročna 
obveznost poravnala. 

 

Tabela 92: Dolgoročne poslovne obveznosti 

Znesek dolga Obr.mera Zapadlost Tveganje Zavarovanje

Občina Jesenice 590.767,17 0% - ni ni

Občina Ţirovnica 8.985,67 0% - ni ni

SKUPAJ 599.752,84  

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (2.953.689 €) 

 

II. Kratkoročne finančne obveznosti (82.827 €) 

Kratkoročne finančne obveznosti so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju krajšem od leta dni, zato se pri sestavljanju bilance 
stanja mednje vštevajo tudi deli dolgoročnih poslovnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju do leta dni po datumu bilance 
stanja. Izkazujejo se zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin. 

 

Druţba ima med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi le del zneska dolgoročnih finančnih obveznosti (EKO sklad in SKB Leasing), 
ki zapade v plačilo o obdobju do enega leta po datumu bilance stanja. 

 

Tabela 93: Kratkoročne finančne obveznosti 

Upnik Znesek dolga Obr.mera Zapadlost Tveganje Zavarovanje

EKO Sklad za plinifikacijo 9.927,01 6% v letu 2011 ni da

EKO Sklad za vročevod 19.160,48 6% v letu 2011 ni da

SKB Leasing 22.138,65 EURIBOR 3 mes. v letu 2011 ni da

SKB Leasing 14.866,75 EURIBOR 3 mes. v letu 2011 ni da

SKB Leasing 16.733,59 EURIBOR 3 mes. v letu 2011 ni da

SKUPAJ 82.826,48  

 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (2.870.862 €) 

Tabela 94: Kratkoročne poslovne obveznosti 

Vrsta obveznosti Leto 2010 Leto 2009

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.893.780,53 2.020.162,81

   obveznosti do domačih dobaviteljev 1.892.565,56 2.018.314,97

   obveznosti do tujih dobaviteljev 1.214,97 1.847,84

Kratkoročne poslovne obveznsoti za dobljene predujme 0,00 0,00

Kratkoročne obveznsti do drugih 977.081,48 619.942,29

   obveznosti do zaposlenih 213.918,92 189.007,56

   obveznosti do drţave 726.351,89 402.182,77

   druge kratkoročne obveznosti 36.810,67 28.751,96

SKUPAJ 2.870.862,01 2.640.105,10  

 

Druţba plačuje obveznosti do dobaviteljev v pogodbeno dogovorjenih rokih oziroma v skladu s splošnimi plačilnimi pogoji. Podjetje 
ima manjše obveznosti do dobaviteljev, ker večje investicije za infrastrukturo plačujejo občine neposredno izvajalcem investicije. 

 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (1.476 €) 

Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške in kratkoročno odloţene prihodke. Vse prihodke, ki se 
zaračunavajo enkrat letno se razmejujejo glede na obdobje na katerega se nanašajo. 

 

Na tej postavki so zajeti razmejeni prihodki iz najemnin na trţnici, ki so bili plačani v letu 2010 in se nanašajo na leto 2011 v višini 
1.475,96 €. 
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13.2.2 Izkaz poslovnega izida 

 

Izkaz poslovnega izida je sestavljen v obliki, ki je opredeljena kot različica I. 

 

PRIHODKI 

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z 
zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti.  

Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni ţe ob nastanku. 

 

Druţba razčlenjuje prihodke na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. V okviru razkrivanja postavk izkaza 
poslovnega izida se prihodki razkrivajo po njihovih naravnih vrstah.  

 

Poslovni prihodki (11.796.875 €) 

 Prihodki se pripoznavajo ob fakturiranju blaga, materiala in storitev (hkrati s terjatvami iz naslova prodaje), ker se šteje, da je 
prodajalec prenesel na kupca vsa pomembna tveganja in koristi, ki izhajajo iz lastništva. Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega 
blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob 
prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila. Prihodki iz storitev se pripoznajo, ko je storitev opravljena, delno ali v celoti. Za 
izkazovanje prihodkov je tudi pomembno, da ni večje negotovosti prejema plačila kupnine, da je znesek prihodkov mogoče 
zanesljivo oceniti, stroške, ki so nastali ali bodo nastali v zvezi s poslom pa je mogoče zanesljivo izmeriti. Če stroškov ni mogoče 
zanesljivo izmeriti, se prihodki ne pripoznajo, tudi če je kupec prejete proizvode ţe plačal. 

 

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. 

 

Tabela 95: Čisti prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki 

Leto 2010 Leto 2009 Indeks 10/09

Čisti prihodki od prodaje proizv. na dom.trgu 4.017.938,68 4.742.844,86 84,7

Prihodki od prodaje storitev na dom trgu 5.891.017,21 4.307.353,78 136,8

Prihodki od prodaje blaga na dom.trgu 97.512,30 70.862,41 137,6

Dovoz na Deponijo MM sosednjih občin 1.790.406,66 1.695.654,85 105,6

SKUPAJ ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 11.796.874,85 10.816.715,90 109,1  

 

Na področju gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno vodo je bila v letu 2010 ţe oblikovana cena po Pravilniku o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja. Zaračunana 
omreţnina za je bila v višini 184.943,69 €. Za  dejavnost čiščenja in odvajanja odpadne vode pa je oblikovana cena po 
omenjenem pravilniku le na območju Jesenic. Ostale dejavnosti GJS še nimajo na novo oblikovane cene.    

 

Drugi poslovni prihodki (164.563 €) 

Tabela 96: Drugi prihodki 

Leto 2010 Leto 2009 Indeks 10/09

Izterjane odpisane terjatve 25.410,70 25.991,11 97,8

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 23.255,49 29.218,45 79,6

Subvencije 94.739,92 9.736,37 973,1

   Občina Jesenice 90.717,99 0,00

   Občina Ţirovnica 4.021,93 9.736,37 41,3

Nadomeščanje stroškov amortizacije v breme dolg.obv. 21.157,13 21.562,85 98,1

SKUPAJ DRUGI PRIHODKI 164.563,24 86.508,78 190,2  
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V poslovnem letu 2010 je bilo prodano stanovanje na Hrušici 70,Jesenice. Podjetje je za opravljanje storitev gospodarskih javnih 
sluţb prejelo le 94.739,92 € subvencije, kar je manj, kot bi morale občine lastnice plačati na podlagi subvencije pri ceni omreţnine in 
ceni izvajanja. 

 

ODHODKI 

  Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev ali s 
povečanjem dolgov in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki se torej pripoznajo hkrati s pripoznavanjem zmanjšanja 
sredstev oZiroma povečanjem dolgov. Razvrščajo se na poslovne odhodke, finančne in druge odhodke. 

 

Poslovni odhodki (12.373.017 €) 

Poslovne odhodke sestavljajo nabavna vrednost prodanega blaga in materiala, stroški porabljenega materiala, stroški storitev, 
stroški amortizacije, stroški dela, prevrednotovalni poslovni odhodki ter drugi poslovni odhodki. Stroški materiala se izkazujejo v 
skladu z metodo FIFO. Na velikost stroškov porabljenega materiala oziroma odhodkov prodanega blaga vplivajo tudi popisne razlike, 
ugotovljene pri zalogah materiala in blaga, popusti pri nakupni ceni ter stroški drobnega inventarja, ki jih druţba prenese takoj med 
stroške obdobja. 

 

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadrţujejo več v vrednosti zalog oziroma, ko je trgovsko blago prodano.  

 

Poslovni odhodki so v načelu enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju. V poslovne odhodke se všteva tudi nabavna 
vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala.  

 

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznajo, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje, ne glede na njihov vpliv na poslovni izid. 

 

Prevrednotovanje stroškov amortizacije, materiala in storitev ter stroškov dela povečujejo prevrednotovalne poslovne odhodke. 

 

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi 
in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve.  
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Stroški blaga, materiala in storitev (8.749.618 €) 

Tabela 97: Stroški blaga, materiala in storitev 

Vrsta stroška Leto 2010 Strukt Leto 2009 Strukt I(10/09)

Strošek porabljenega materiala 541.930,77 11,8 459.220,61 10,5 118,0

Stroški porabljenega pomoţnega materiala+energent 3.700.116,87 80,5 3.569.036,06 81,7 103,7

Strošek porabljene električne energije 329.681,99 7,2 318.491,60 7,3 103,5

Stroški iz naslova odpisa materiala 346,16 0,0 743,39 0,0 46,6

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 22.785,36 0,5 21.462,09 0,5 106,2

Stroški materiala 4.594.861,15 100,0 4.368.953,75 100,0 105,2

Stroški prevoznih storitev 27.110,33 0,7 18.212,63 0,6 148,9

Stroški storitev v zvezi z vzdrţevanjem 308.219,10 7,4 286.032,86 9,7 107,8

Najemnine za infrastrukturo 2.653.325,58 63,9 1.689.701,80 57,5 157,0

Druge najemnine 42.836,28 1,0 50.664,69 1,7 84,5

Povračila stroškov v zvezi z delom 8.715,63 0,2 11.114,22 0,4 78,4

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 21.549,19 0,5 23.470,34 0,8 91,8

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 149.282,80 3,6 138.443,78 4,7 107,8

Stroški zavarovalnih premij 79.360,98 1,9 74.627,18 2,5 106,3

Stroški reklame in reprezentance 3.826,83 0,1 4.938,42 0,2 77,5

Stroški stroitev fizičnih oseb 68.754,63 1,7 64.234,37 2,2 107,0

Stroški drugih storitev 789.160,14 19,0 575.446,19 19,6 137,1

Stroški stoirtev 4.152.141,49 100,0 2.936.886,48 100,0 141,4

Nabavna vrednost blaga 2.615,71 100,0 3.031,10 100,0 86,3

SKUPAJ 8.749.618,35 7.308.871,33 119,7  

 

Podjetje je v letu 2010 porabila za vzdrţevanje infrastrukture v najemu 176.462,87 €, kar je za 37.350,23 € več kot v letu 2009. V 
poslovnem letu 2010 so bili tudi višji stroški najemnine za infrastrukturo, ker je imelo podjetje v najemu celotno komunalno 
infrastrukturo. V letu 2009 je bila v najemu deponija Mala Meţakla in vodovodno ter kanalizacijsko omreţje v občini Ţirovnica. 

 

Stroški dela (2.889.008 €) 

 Med stroški dela izkazujemo kosmate zneske plač in nadomestila plač, ki pripadajo zaposlencem in bremenijo druţbo, stroške 
socialnih zavarovanj, druga plačila in povračila zaposlencem ter dajatve, ki bremenijo izplačevalca. Za druţbo veljajo poleg zakonov 
še določbe kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti in svoja podjetniška kolektivna pogodba ter drugi interni akti. Vsako delovno 
mesto je razvrščeno v ustrezni tarifni in plačilni razred in ovrednoteno z ustreznim koeficientom, ki odraţa razmerje do 
najenostavnejšega dela. 

 

Tabela 98: Drugi stroški dela 

Vrsta stroška Leto 2010 Leto 2009 I(10/09)

Prevozi na delo in iz dela 106.148,57 103.817,12 102,2

Prehrana med delom 111.075,36 109.604,07 101,3

Regres za letni dopust 148.454,06 126.199,26 117,6

Solidarnostne pomoči 5.873,01 5.046,52 116,4

SKUPAJ 371.551,00 344.666,97 107,8  

 

V letu 2010 so se plače uskladile v januarju za 1,99 % in marcu za 1,50 % v skladu z rastjo izhodiščne plače za komunalne 

dejavnosti. Dvig plač v januarju 2010 v višini 1,99 % je zvišal I. plačilni razred na 452,26 € in dvig v marcu za 1,5 % na 
459,05 €.  Povprečna bruto plača na zaposlenega mesečno je znašala 1.261,50 €. Prevoz na delo je obračunan v višini, ki ga 
določajo interni akti, prehrana na delu pa je od 1.1. do 30.06.2010 znašala 3,69 €/delovni dan in od 01.07. do 31.12.2010 3,76 
€/delovni dan. Regres za letni dopust je bil zaposlenim obračunan v bruto znesku 1.013,68 €. Izplačan je bil v mesecu aprilu 2010. 
Strošek v višini 5.873,01 € v letu 2010 predstavljajo solidarnostne pomoči. Jubilejne nagrade in odpravnine so se v celoti črpale iz 
rezervacij. Izplačanih jih je bilo 59.571,65 €. Jubilejne nagrade in odpravnine so bile obračunane v skladu s kolektivno pogodbo. 
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V letu 2010 je bilo obračunano za 2.121.708,52 € bruto plač in nadomestil plač. Stroški socialnih zavarovanj so znašali 395.747,89 
€, drugi stroški dela pa 371.551,00 €. 

 

Direktor komunalnega podjetja je edini član uprave in prejema plačo na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi, ki jo je z njim 
sklenil predsednik Nadzornega sveta. 17.03.2010 je bila v podjetju zamenjava direktorja. Vodenje je prevzela vršilka dolţnosti 
direktorja. Plača direktorja v obdobju od 01.01.2010 do 17.03.2010 je bila v višini 22.179,23 € in plača v.d. direktorja od 18.03.2010 
do 31.12.2010 v višini 37.284,95 €.  Bruto plača v.d. direktorja je junija 2010 znašala 3.969,44 €. Po uveljavitvi Zakona o prejemkih 
poslovodnih oseb v gospodarskih javnih sluţbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 21/2010 in 8/2011) in Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev 
(Uradni list RS, št. 34/2010) je predsednik Nadzornega sveta sklenil z direktorjem komunalnega podjetja novo pogodbo, ki je začela 
veljati 01.07.2010. Po tej pogodbi znaša mesečna plača direktorja 3.706,20 €. Ostalih izplačil po individualnih pogodbah drugim 
zaposlenim je bilo v višini 120.353,56 €. Zaposleni po individualnih pogodbah niso prejeli nobenih deleţev v dobičku ali ostalih 
dodatnih izplačil. 

 

V skladu z zakonom pripada direktorju regres za letni dopust. Za vodenje podjetja je bil do 17.03.2010 izplačan regres v višini 253,41 
€ in regres v znesku 1.013,68 €, ki je bil izplčana v.d. direktrja, ki je bila v podjetju celotno poslovno leto. Uprava v letu 2010 ni 
prejela nobenih sejnin, nagrad ali deleţev v dobičku.  

 

Člani nadzornega sveta so se v letu 2010 sestali pet krat, ter za seje prejeli sejnine v skupnem bruto znesku 6.164,72 €. 

 

Nihče od zaposlenih v podjetju v letu 2010 ni vloţil nobenih zahtev za kakšna dodatna izplačila na podlagi zakona, kolektivne 
pogodbe, splošnega akta oziroma pogodbe o zaposlitvi, s katerim se podjetje ne strinja.  

 

Odpisi vrednosti (566.283 €) 

 

Amortizacija 

Amortizacija se obračunava od vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Zneski, ki se vračunavajo v 
nabavno vrednost osnovnih sredstev so pojasnjeni pri razkritjih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih. Neodpisana 
vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in neopredmetenega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem. Osnovno sredstvo se 
začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko so sredstva razpoloţljiva za uporabo, za katero so namenjena. Nobeno 
osnovno sredstvo nima določene preostale vrednosti. 

 

Osnovna sredstva podjetja se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega osnovnega sredstva in so sledeče: 
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Tabela 99: Amortizacijske stopnje temeljijo na ţivljenjski dobi sredstev in znašajo 

Vrsta sredstev

Amortizacijska 

stopnja Ţivljenska doba

Preostala 

vrednost
Objekti kanalizacije - betonski 2,00% 50 let 0%

Uprav ne stav be iz betona 1,30% 76,9 let 0%

Objekti za oprav ljanje komunalnih dejav nosti - iz betona 1,50% 66,7 let 0%

Počitniško stanov anje 1,30% 76,9 let 0%

Montaţne hiše - stanov anja 4,00% 25 let 0%

Oprema objektov  v odov oda 8,00% 12,5 let 0%

Druga oprema - aparati 10,00% 10 let 0%

Druga oprema na gradbišču 14,30% 7 let 0%

Druga oprema za oprav ljanje komunalnih dejav nosti 12,00% 8,3 let 0%

Oprema za oprav ljanje komunalnih storitev 14,30% 7 let 0%

Oprema za v zdrţev anje snage in pobiranje smeti 18,00% 5,6 let 0%

Transportna sredstv a v  cestnem prometu - tov ornjaki 14,30% 7 let 0%

Transportna sredstv a v  cestnem prometu - os. av tomobili 12,50% 8 let 0%

Transportna sredstv a v  cestnem prometu - kombiji 14,30% 7 let 0%

Transportna sredstv a v  cestnem prometu - v iličarji 12,50% 8 let 0%

Transportna sredstv a v  cestnem prometu - priklopniki 14,30% 7 let 0%

Oprema za PTT promet 7,00% 14,3 let 0%

Oprema za RA in TV promet - druga 11,00% 9,1 let 0%

Specialno in univ erzalno orodje 25,00% 4 let 0%

Računalniki za krmiljenje drugih dejav nosti 18,00% 5,6 let 0%

Oprema za v entilacijo, klima 16,50% 6,1 let 0%

Oprema za čiščenje 20,00% 5 let 0%

Oprema za ogrev anje 12,50% 8 let 0%

Pisarniško, obratov no in drugo pohištv o 12,50% 8 let 0%

Električni računski stroji 16,50% 6 let 0%

El. rač. in druga oprema za obdelav o podatkov 25,00% 4 let 0%

Oprema za snemanje in razmnoţev anje 20,00% 5 let 0%

Oprema za shrambo denarja 15,50% 6,5 let 0%

Oprema za pisarniško delo - druga 11,00% 9,1 let 0%

Elektronske merilne naprav e, instrumenti 20,00% 5 let 0%

Merilne naprav e 12,50% 8 let 0%

Programska oprema 25,00% 4 let 0%

Umetniške slike 0,00% - 0%

Zemljišče 0,00% - 0%

Oprema za izv ajanje del pri objektih nadzemeljske gradnje 20,00% 5 let 0%

Objekti za oprav ljanje gost.in turist.dejav nosti 11,00% 9,1 let 0%

Mobilaro blok - počitniški 3,30% 30,3 let 0%

Osebni av tomobili od 01.01.2007 20,00% 5 let 0%

Druga oprema 8,00% 12,5 let 0%

Stanov anja 1,67% 59,9 let 0%

Druga oprema - aparati 10% 10 let 0%

 

 

Pri vseh sredstvih se za obračun stroškov amortizacije za posamezno poslovno leto  ter v obračunskih obdobjih znotraj leta 
uporablja enakomerna časovna metoda. 

 

Tabela 100: Odpisi vrednosti 

Vrsta stroška Leto 2010 Strukt Leto 2009 Strukt I(10/09)

Amortizacija lastnih OS 232.268,66 41,0 206.200,66 18,0 112,6

Amortizacija infrastrukture 0,00 0,0 916.516,69 79,9 0,0

Amortizacija drob.invent. 4.404,36 0,8 3.950,70 0,3 111,5

SKUPAJ AMORTIZACIJA 236.673,02 41,8 1.126.668,05 98,2 21,0

Prevrednotovalni posl.odhodki 329.610,32 58,2 20.709,44 1,8 1.591,6

SKUPAJ ODPISI VREDNOSTI 566.283,34 100,0 1.147.377,49 100,0 49,4  

 

Podjetje na podlagi SRS 35 (2006) ni v letu 2010 imelo več v upravljanju komunalne infrastrukture. Temu posledično ni podjetje 
imelo stroška amortizacije infrastrukture, pač pa so bile višje najemnine, ki so opisane v poglavju stroškov storitev. Podjetje je imelo 
iz naslova prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri osnovnih sredstvih 27.292,01 € odhodkov in na podlagi prevrednostovalnih 
poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih 302.318,31 €. Ti odhodki so bili višji zaradi spremembe oblikovanja vrednosti popravkov, 
ki so opisani v poglavju terjatev. 
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Drugi poslovni odhodki (168.108 €) 

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid. 

 

Tabela 101: Drugi poslovni odhodki 

Vrsta stroška Leto 2010 Strukt Leto 2009 Strukt I(10/09)

Taksa za obremenjevanje vode 9.380,14 5,6 3.600,02 2,8 260,6

Varstvo pri delu 6.801,00 4,0 7.126,50 5,5 95,4

Takse in sodni stroški 59.043,98 35,1 41.070,10 31,8 143,8

Štipendije in nagrade dijakom in študentom 4.340,23 2,6 3.713,05 2,9 116,9

Nadomestilo za mest.zemlj. 14.444,42 8,6 14.464,07 11,2 99,9

Članarine 2.151,00 1,3 2.042,00 1,6 105,3

Odškodnine za zemljišča 7.652,77 4,6 6.320,53 4,9 121,1

Donacije 3.150,00 1,9 3.274,38 2,5 96,2

Drugo 1.573,06 0,9 1.278,84 1,0 123,0

Rezervacije za jubil.nag.in odpr. 59.571,65 35,4 46.188,55 35,8 129,0

SKUPAJ DRUGI POSLOVNI ODHODKI 168.108,25 100,0 129.078,04 100,0 130,2  

 

Finančni prihodki (74.033 €) 

Finančni prihodki so prihodki iz naloţbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naloţbami in tudi v zvezi 
s terjatvami. Finančni prihodki se priznavajo ob plačilu. 

Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačni del glavnice in veljavno obrestno mero. 

 

Tabela 102: Finančni prihodki 

Vrsta prihodka Leto 2010 Strukt Leto 2009 Strukt I(10/09)

Prihodki od dividend 16.100,00 21,7 16.396,00 24,1 98,2

Prihodki od obresti 56.408,26 76,2 48.701,52 71,6 115,8

Drugi finančni prihodki 1.525,23 2,1 2.883,52 4,2 52,9

SKUPAJ PRIHODKI OD FINANCIRANJA 74.033,49 100,0 67.981,04 100,0 108,9  

 

Prihodki od dividend so prihodki, ki jih podjetje prejme od Gorenjska banke. Število delnic se ni spremenilo. Prihodki od obresti so 
plačane zamudne obresti kupcev naših storitev za nepravočasno plačilo. Drugi finančni prihodki so prihodki za predčasna plačila 
dobaviteljem. 

 

Finančni odhodki (13.851 €) 

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naloţbenje. 

Finančni odhodki se pripoznajo po obračunu ne glede na plačila, ki so povezana z njimi. 

Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naloţbami zaradi njihove oslabitve 
ter v zvezi z okrepitvijo dolgoročnih in kratkoročnih dolgov. 
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Tabela 103: Finančni odhodki 

Vrsta odhodka Leto 2010 Strukt Leto 2009 Strukt I(10/09)

Obresti - likvid.kredit 5.883,03 42,5 7.084,71 42,3 83,0

Obresti - kredit za nakup OS 5.821,79 42,0 3.425,85 20,5 169,9

Tečajne razlike 5,80 0,0 146,14 0,9 4,0

Zamudne obresti 914,28 6,6 2.344,14 14,0 39,0

Prevrednostenje dolgov 1.226,35 8,9 0,00 0,0

Popravek vrednosti naloţbe Karavanška voda 0,00 0,0 3.750,00 22,4

SKUPAJ ODHODKI OD FINANCIRANJA 13.851,25 100,0 16.750,84 100,0 82,7  

 

Drugi prihodki (81.732 €) 

Tabela 104: Drugi prihodki 

Vrsta prihodka Leto 2010 Strukt Leto 2009 Strukt I(10/09)

Odškodnine od zavarovalnice 24.048,50 29,4 88.119,29 24,6 27,3

Plačane odpisane terjatve 1.056,92 1,3 1.321,36 0,4 80,0

Prihodki od toţb 38.960,74 47,7 27.723,37 7,7 140,5

Javna dela+invalidi 1.711,68 2,1 2.013,00 0,6 85,0

Počitniške kapacitete 6.253,26 7,7 6.641,19 1,9 94,2

Drugi izredni prihodki 9.701,23 11,9 9.993,18 2,8 97,1

Prihodki za amortizacijo 0,00 0,0 222.268,24 62,1

SKUPAJ DRUGI PRIHODKI 81.732,33 100,0 358.079,63 100,0 22,8  

 

Na postavki odpisane terjatve zajemamo plačila, ki izvirajo iz terjatev ki so ţe odpisane. Med drugimi prihodki so prihodki, ki se 
nanašajo na prihodke povezane vračilom šolnin, drugi prihodki iz preteklih let….  

 

Drugi odhodki (5.222 €) 

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki se izkazujejo v dejansko nastalih zneskih.    

Drugih odhodkov je bilo v letu 2010 za 5.222 €. Med njimi je denarna kazen v višini 2.085,00 €, ki jo je izrekel Informacijski 
pooblaščenec RS.   

 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (-274.887 €) 

Tabela 105: Pokrivanje izgube 

Čisti poslovni izid poslovnega leta -274.887

+ preneseni čisti dobiček 35.231

+ pokrivanje izgube iz ostalih sestavin kapitala 239.656

= bilančni dobiček, ki ga skupščina razporedi 0  
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Stroški po funkcionalnih skupinah 

Tabela 106: Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah 

Leto 2010 Leto 2009 I(10/09)

Nabavna vrednost prodanega blaga 2.615,71 3.031,10 86,3

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo) 11.584.694,01 10.651.474,35 108,8

proizvajalni stroški prodanih proizvodov iz naslova 

opravljanja gospodarskih javnih sluţb 10.973.525,38 10.408.644,36 105,4

proizvajalni stroški prodanih proizvodov iz naslova 

opravljanja drugih dejavnosti 611.168,63 242.829,99 251,7

Stroški prodajanja (z amortizacijo) 78.868,56 73.799,58 106,9

stroški prodajanja iz naslova opravljanja gospodarskih 

javnih sluţb 75.095,04 70.300,00 106,8

stroški prodajanja iz naslova opravljanja drugih 

dejavnosti 3.773,52 3.499,58 107,8

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo) 725.912,68 679.257,32 106,9

stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja 

gospodarskih javnih sluţb 691.180,88 647.046,89 106,8

stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja drugih 

dejavnosti 34.731,80 32.210,43 107,8

SKUPAJ 12.392.090,96 11.407.562,35 108,6  

 

Komunalno podjetje razporeja splošne stroške tako, da 9,8 % vseh splošnih stroškov skupnih sluţb in uprave obravnava kot stroške 
prodaje, 90,2 % vseh splošnih stroškov pa kot stroško splošnih dejavnosti. Stroški pridajanja in stroški splošnih dejavnosti so bili 
razdeljeni na del, ki se nanaša na opravljanje gospodarskih javnih sluţb in drugih dejavnosti v enakem razmerju. 

 

13.2.3  Izkaz denarnih tokov 

 

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi (II. različica). V njem so izkazani denarni tokovi v obdobju, nastali pri 
poslovanju, naloţbenju in financiranju. Podatke za postavke izkaza smo pridobili z dopolnjevanjem postavk poslovnih prihodkov in 
poslovnih odhodkov ter finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev in finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti iz izkaza poslovnega 
izida s spremembami obratnih sredstev, časovnih razmejitev, rezervacij in odloţenih davkov v obdobju ter iz poslovnih knjig podjetja. 

 

Sestavine denarnih sredstev so v izkazu denarnih tokov enake, kot v bilanci stanja. 

 

13.2.4  Izkaz gibanja kapitala 

 

Izkaz gibanja kapitala je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe sestavin kapitala za 
poslovno leto. Sestavljen je tako, da prikazuje spremembe vseh sestavin kapitala, zajetih v bilanci stanja, posamično. Spremembe 
vseh sestavin kapitala se prikaţejo v sestavljeni razpredelnici. Druţba je v ločeni razpredelnici prikazala primerjalne podatke za 
prejšnje obračunsko obdobje. V razpredelnici sestavljajo prvo razseţnost (stolpce) različne vrste kapitala, drugo razseţnost (vrstice) 
pa sestavljajo moţni pojavi, ki povzročajo spremembo pri posameznih sestavinah kapitala. Pojavi, ki povzročajo spremembo so 
lahko: 

 stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja, 

 začetno stanje poročevalskega obdobja, 

 spremembe lastniškega kapitala, 

 celotni vseobsegajoči donos, 

 spremembe v kapitalu in 
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 končno stanje poročevalskega obdobja.  

 

Spremembe in pojasnila razlogov za premike posameznih sestavin kapitala v letu 2010 so: 

 celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja: 

zmanjšanje kapitala zaradi čiste izgube poslovnega leta in prevrednotenje dolgoročnih finančnih naloţb; 

 spremembe v kapitalu: 

poraba prenesenega čistega dobička, drugih rezerv iz kapitala in zakonskih rezerv za pokrivanje izgube tekočega leta 2010.  

 

13.2.5  Kazalniki poslovanja podjetja 

 

Tabela 107: Kazalniki poslovanja podjetja 

Leto 2010 Leto 2009 Indks 10/09

1. Stopnja lastniškosti financiranja 16,383 23,516 69,7

2. Stopnja dolgoročnosti financiranja 40,254 35,409 113,7

3. Stopnja osnovnosti investiranja 36,514 38,529 94,8

4. Koeficient dolgoročnosti investiranja 0,383 0,407 94,2

5. Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 0,449 0,610 73,6

6. Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,025 0,017 145,0

7. Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,967 1,076 89,9

8. Koeficient kratkoročne pokritosti karatkoročnih obeznosti 1,031 1,147 89,9

9. Koeficient gospodarnosti poslovanja 0,967 0,964 100,3

10. Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala -0,339 0,001 -33.900,0

11. Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala 0,000 0,000 0,0

 

 

Kazalniki so bili za leto 2009 izračunani na podlagi podjetja, brez vključenih sredstev infrastrukture, vendar je še vedno pr imerjava 
med letoma ni povsem smiselna.  

 

Vsebina kazalnikov: 

1. kapital 6. likvidna sredstva

obveznost do virov sredstev kratkoročne obveznosti

2. kapital+dolgoročni dolgovi+rezervacije+dolg.PČR 7. likvidna sredstva+kratkoročne terjatve

obveznost do virov sredstev kratkoročne obveznosti

3. osnovna sredstva (knjigovodska vrednost) 8. kratkoročna sredstva

sredstva kratkoročne obveznosti

4. OS+dolg.AČR+naloţbene nepremičnine+dolgoročne 9. poslovni prihodki

finančne naloţbe+dolgoročne poslovne terjatve poslovni odhodki

sredstva

10. čisti dobiček obračunskega obdobja

5. kapital povprečni kapital (brez čistega posl.izida obrač.obd.)

osnovna sredstva (knjigovodska vrednost)

11. vsota dividend za poslovno leto

povprečni osnovni kapital  
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13.3 DODATNA RAZKRITJA NA PODLAGI ZAHTEV SLOVENSKEGA RAČUNOVODSKEGA STANDARDA  

 

13.3.1 Kriteriji o razporejanju prihodkov in odhodkov na posamezne dejavnosti 

 

Prihodki se razporejajo na dejavnosti ţe ob svojem nastanku. Vsaka vrsta storitev ima določeno stroškovno mesto na katero se 
razporedi ob sestavitvi fakture. Poleg tega, da ločujemo prihodke po dejavnostih, jih ločujemo tudi glede na kraj nastanka. Torej 
posebej evidentiramo prihodke posamezne dejavnosti, ki so nastali v Občini Jesenice in posebej prihodke v Občini Ţirovnica. 
Prihodke, ki nastanejo zunaj teh dveh občin, pa se evidentirajo posebej in se pripisujejo občinama po ključu, ki velja za razporejanje 
odhodkov za posamezno dejavnost.  

 

Šifrant stroškovnih mest je štirimesten. Prva številka nam pove sektor, druga  številka pomeni enoto tretja številka pomeni ali se 
nanaša na javni ali komercialni del, četrta številka pa pomeni občino. Vse prihodke dejavnosti, razen pripadajočih prihodkov 
strokovnih sluţb,  pripisujemo dejavnostim direktno.  

 

Prihodke in odhodke strokovnih sluţb pripisujemo po ključu, ki je bil na novo izračunan glede na število izdanih faktur, število vknjiţb, 
število zaposlenih, višina fakturirane realizacije, izterjava in kvadratura poslovnih prostorov. Novi ključi veljajo od 1.1.2009.  

 

KLJUČ – razporejanje prihodkov in odhodkov strokovnih sluţb 

Sektor Ključ

Komunalne dejavnosti 61,02%

Oskrba z energijo 26,06%

Oskrba z vodo 12,92%

100,00%  

 

Enota Ključ

Vzdrţevanje kanalizacije 9,45%

Čiščenje odpadnih vod 6,46%

Odvoz odpadkov 14,14%

Deponiranje odpadkov 11,11%

Vzdrţevanje javnih površin 15,92%

Pogrebno pokopališka sluţba 3,94%

61,02%  

 

Enota Ključ

Oskrba s toplotno energijo 21,19%

Oskrba z zemeljskim plinom 4,87%

26,06%  

 

KLJUČ – razporejanje splošnih prihodkov po občinah lastnicah 
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Občina JESENICE ŢIROVNICA

Komunalne dejavnosti

Vzdrţevanje kanalizacije 81,55% 18,45%

Čiščenje odpadnih vod 94,50% 5,50%

Odvoz odpadkov 82,80% 17,20%

Deponiranje odpadkov 82,80% 17,20%

Vzdrţevanje javnih površin 87,15% 12,85%

Pogrebno pokopališka sluţba 81,42% 18,58%

Oskrba z vodo

Oskrba z vodo 84,44% 15,56%

Oskrba z energijo

Oskrba s toplotno energijo 100,00%

Oskrba z zemeljskim plinom 100,00%

 

 

Za razporejanje splošnih stroškov dejavnosti pa so določeni naslednji kriteriji. 

 

Doseţeni prihodek v preteklem letu v sektorju Oskrba z energijo, Oskrba z vodo in enotah Kanalizacija, Čistilna naprava, 
Odvoz smeti in Deponija 

 

13.3.2 Pregled porabe prejetih drţavnih podpor po namenih 

 

Tabela 108: Pregled zaračunanih subvencij po namenu 

Subvencioniranje razlike 

v ceni pri uporabi 

infrastrukture

Subvencioniranje razlike 

v ceni pri izvajanju 

storitev

Subvencioniranje razlike 

v ceni v primeru enotne 

cene storitev GJS

Subvencije občine Jesenice 90.717,99 29.649,05 61.068,94

Subvencije občine Ţirovnica 4.021,93 4.021,93

SKUPAJ 94.739,92 29.649,05 61.068,94 4.021,93

Obračunani znesek v letu 2010 po namenihZaračunani znesek 

subvencij za leto 2010

 

 

Občini Jesenice in Ţirovnica sta subvencije izplačali v letu 2011. 
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REZULTATI POSLOVANJA - PODJETJE

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.

Obdobje: I. - XII. 2010

KOMUNALNE OSKRBA Z OSKRBA Z STROKOVNE
DEJAVNOSTI ENERGIJO VODO SLUŢBE SKUPAJ

PRIHODKI PRODAJE KOMERCIALNI DEL 333.934,83 177.355,78 56.141,52 0,00 567.432,13

PRIHODKI OD PRODAJE JAVNI DEL 3.928.777,85 4.671.401,64 612.510,93 48.009,63 9.260.700,05

PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŢNINE 202.798,71 0,00 184.943,69 0,00 387.742,40

PRIHODKI IZ NASLOVA DOVOZA ODPADKOV 1.625.412,89 0,00 0,00 0,00 1.625.412,89

PRIHODKI - SUBVENCIJE 4.021,93 61.068,94 29.649,05 0,00 94.739,92

PLAČANE TERJATVE IZ TOŢB 6.824,86 16.118,15 2.467,69 0,00 25.410,70

PRIHODKI OD FINANCIRANJA 16.313,22 30.811,73 20.558,36 6.350,18 74.033,49

PRIHODKI INT. REALIZACIJE 229.281,56 26.275,09 5.136,30 476,13 261.169,08

IZREDNI PRIHODKI 36.553,47 19.728,54 18.342,30 7.108,02 81.732,33

USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRIPADAJOČI DEL PRIHODKOV STROK. SLUŢB 37.798,19 16.142,60 8.003,16 61.943,95

SKUPAJ PRIHODKI 6.421.717,51 5.018.902,47 937.753,00 61.943,96 12.378.372,98

STROŠKI INT. REALIZACIJE 211.338,25 8.106,99 35.541,46 6.182,38 261.169,08

STROŠKI MATERIALA 662.431,40 146.382,95 90.123,04 34.521,57 933.458,96

ENERGENT 0,00 3.664.017,90 0,00 0,00 3.664.017,90

STROŠKI STORITEV 1.000.457,54 251.458,62 93.124,18 153.775,57 1.498.815,91

POPRAVKI TERJATEV 121.952,28 155.337,91 50.654,12 1.666,01 329.610,32

AMORTIZACIJA 178.362,09 15.491,25 22.089,49 20.730,19 236.673,02

AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NAJEMNINA INFRASTRUKTURA 475.403,09 427.123,58 207.769,08 0,00 1.110.295,75

NAJEMNINA DOVOZ ODPADKOV 1.543.029,83 0,00 0,00 0,00 1.543.029,83

STROŠKI DELA 1.705.243,42 348.771,74 275.391,86 559.600,39 2.889.007,41

DRUGI STROŠKI 94.583,18 27.758,10 16.983,61 28.783,36 168.108,25

ODHODKI FINANCIRANJA 6.716,22 4.860,26 0,00 2.274,77 13.851,25

IZREDNI ODHODKI 507,48 1.165,24 120,26 3.429,38 5.222,36

PRIPADAJOČI DEL ODHODKOV STROK. SLUŢB 494.850,02 211.337,12 104.776,50 810.963,64

SKUPAJ ODHODKI 6.494.874,80 5.261.811,66 896.573,60 810.963,62 12.653.260,06

REZULTAT -73.157,29 -242.909,19 41.179,40 -274.887,08

SEKTOR

 



 

PRIMERJAVA REZULTATOV POSLOVANJA in PLANA - PODJETJE
JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.

Obdobje - plan: I. - XII. 2010

Obdobje - rezultati poslovanja: I. - XII. 2010 in I. - XII. 2009
ZNESEK v  EUR

REZULTAT PLAN 2010 % REZ. 2009 % REZULTAT PLAN 2010 % REZ. 2009 % REZULTAT PLAN 2010 % REZ. 2009 % REZULTAT PLAN 2010 % REZ. 2009 %

PRIHODKI PRODAJE KOMER. DEL 333.934,83 312.306,42 106,9 273.892,80 121,9 177.355,78 130.788,24 135,6 126.983,20 139,7 56.141,52 31.383,00 178,9 42.024,57 133,6 567.432,13 474.477,66 119,6 442.900,57 128,1

PRIHODKI OD PRODAJE JAVNI DEL 3.928.777,85 3.438.894,99 114,2 3.449.756,76 113,9 4.671.401,64 4.455.971,78 104,8 4.551.501,37 102,6 612.510,93 615.303,80 99,5 627.118,65 97,7 9.212.690,42 8.510.170,57 108,3 8.628.376,78 106,8

PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŢNINE 202.798,71 202.585,10 100,1 0,00 0,00 0,00 0,00 184.943,69 177.436,20 104,2 60.858,05 303,9 387.742,40 380.021,30 102,0 60.858,05 637,1

PRIHODKI IZ NASLOVA DOV. ODP. 1.625.412,89 2.395.500,97 67,9 1.694.685,81 95,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.412,89 2.395.500,97 67,9 1.694.685,81 95,9

PRIHODKI - SUBVENCIJE 4.021,93 52.123,51 7,7 139.603,60 2,9 61.068,94 0,00 63.829,39 95,7 29.649,05 1.871,93 1.583,9 18.835,25 157,4 94.739,92 53.995,44 175,5 222.268,24 42,6

PLAČANE TERJATVE IZ TOŢB 6.824,86 9.147,32 74,6 9.390,06 72,7 16.118,15 33.200,00 48,5 13.419,04 120,1 2.467,69 3.600,00 68,5 3.182,01 77,6 25.410,70 45.947,32 55,3 25.991,11 97,8

PRIHODKI OD FINANCIRANJA 16.313,22 12.775,73 127,7 13.940,58 117,0 30.811,73 22.500,00 136,9 20.570,45 149,8 20.558,36 2.400,00 856,6 19.880,40 103,4 67.683,31 37.675,73 179,6 54.391,43 124,4

PRIHODKI INT. REALIZACIJE 229.281,56 208.674,73 109,9 224.012,97 102,4 26.275,09 23.729,63 110,7 25.436,86 103,3 5.136,30 7.920,00 64,9 8.813,36 58,3 260.692,95 240.324,36 108,5 258.263,19 100,9

IZREDNI PRIHODKI 36.553,47 71.418,22 51,2 81.042,29 45,1 19.728,54 15.400,00 128,1 16.854,17 117,1 18.342,30 19.200,00 95,5 25.278,75 72,6 74.624,31 106.018,22 70,4 123.175,21 60,6

USRED. LASTNI PROIZ. IN STOR. 0,00 0,00 43.263,53 0,0 0,00 0,00 21.224,50 0,0 0,00 0,00 14.805,97 0,0 0,00 0,00 79.294,00 0,0

PRIPADA. DEL PRIH. STR. SLUŢB 37.798,19 51.009,57 74,1 46.764,21 80,8 16.142,60 21.784,82 74,1 19.971,73 80,8 8.003,16 10.800,45 74,1 9.901,56 80,8 61.943,95 83.594,84 74,1 76.637,50 80,8

SKUPAJ PRIHODKI 6.421.717,51 6.754.436,56 95,1 5.976.352,61 107,5 5.018.902,47 4.703.374,47 106,7 4.859.790,71 103,3 937.753,00 869.915,38 107,8 830.698,57 112,9 12.378.372,98 12.327.726,41 100,4 11.666.841,89 106,1

STROŠKI INT. REALIZACIJE 211.338,25 171.490,29 123,2 200.954,32 105,2 8.106,99 10.200,00 79,5 8.686,31 93,3 35.541,46 45.306,07 78,4 37.838,11 93,9 254.986,70 226.996,36 112,3 247.478,74 103,0

STROŠKI MATERIALA 662.431,40 599.325,37 110,5 584.781,37 113,3 146.382,95 122.918,11 119,1 122.184,51 119,8 90.123,04 88.284,00 102,1 95.337,17 94,5 898.937,39 810.527,48 110,9 802.303,05 112,0

ENERGENT 0,00 0,00 0,00 3.664.017,90 3.328.570,32 110,1 3.537.200,38 103,6 0,00 0,00 0,00 3.664.017,90 3.328.570,32 110,1 3.537.200,38 103,6

STROŠKI STORITEV 1.000.457,54 901.035,56 111,0 875.926,08 114,2 251.458,62 116.582,31 215,7 128.942,82 195,0 93.124,18 82.380,00 113,0 90.497,48 102,9 1.345.040,34 1.099.997,86 122,3 1.095.366,38 122,8

POPRAVKI TERJATEV 121.952,28 5.244,31 2.325,4 4.515,43 2.700,8 155.337,91 14.000,00 1.109,6 11.695,32 1.328,2 50.654,12 400,00 12.663,5 1.478,49 3.426,1 327.944,31 19.644,31 1.669,4 17.689,24 1.853,9

AMORTIZACIJA 178.362,09 168.172,02 106,1 153.216,10 116,4 15.491,25 14.538,96 106,5 14.209,02 109,0 22.089,49 21.011,49 105,1 21.087,61 104,8 215.942,83 203.722,47 106,0 188.512,73 114,6

AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURA 0,00 0,00 324.860,50 0,0 0,00 0,00 438.767,65 0,0 0,00 0,00 152.888,54 0,0 0,00 0,00 916.516,69 0,0

NAJEMNINA INFRASTRUKTURA 475.403,09 521.876,04 91,1 213.015,11 223,2 427.123,58 440.508,16 97,0 0,00 207.769,08 203.184,00 102,3 31.665,30 656,1 1.110.295,75 1.165.568,20 95,3 244.680,41 453,8

NAJEMNINA DOVOZ ODPADKOV 1.543.029,83 2.078.130,00 74,3 1.445.021,39 106,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.543.029,83 2.078.130,00 74,3 1.445.021,39 106,8

STROŠKI DELA 1.705.243,42 1.707.685,32 99,9 1.622.369,71 105,1 348.771,74 358.444,54 97,3 371.890,47 93,8 275.391,86 289.379,80 95,2 283.666,27 97,1 2.329.407,02 2.355.509,66 98,9 2.277.926,45 102,3

DRUGI STROŠKI 94.583,18 41.426,23 228,3 60.762,33 155,7 27.758,10 29.700,00 93,5 39.062,96 71,1 16.983,61 9.036,00 188,0 17.473,60 97,2 139.324,89 80.162,23 173,8 117.298,89 118,8

ODHODKI FINANCIRANJA 6.716,22 3.685,83 182,2 7.592,26 88,5 4.860,26 4.100,00 118,5 3.746,86 129,7 0,00 0,00 77,03 0,0 11.576,48 7.785,83 148,7 11.416,15 101,4

IZREDNI ODHODKI 507,48 628,60 80,7 473,84 107,1 1.165,24 260,00 448,2 99,20 1.174,6 120,26 0,00 0,67 17.949,3 1.792,98 888,60 201,8 573,71 312,5

PRIPADA. DEL ODHOD. STR. SLUŢB 494.850,02 485.753,82 101,9 466.095,99 106,2 211.337,12 207.452,39 101,9 199.057,06 106,2 104.776,50 102.850,52 101,9 98.688,30 106,2 810.963,64 796.056,73 101,9 763.841,35 106,2

SKUPAJ ODHODKI 6.494.874,80 6.684.453,39 97,2 5.959.584,43 109,0 5.261.811,66 4.647.274,79 113,2 4.875.542,56 107,9 896.573,60 841.831,88 106,5 830.698,57 107,9 12.653.260,06 12.173.560,06 103,9 11.665.825,56 108,5

REZULTAT -73.157,29 69.983,16 -104,5 16.768,18 -436,3 -242.909,19 56.099,68 -433,0 -15.751,85 1.542,1 41.179,40 28.083,50 146,6 0,00 -274.887,08 154.166,35 -178,3 1.016,33 -27.047,0

S K U P A JSEKTOR
KOMUNALNE OSKRBA Z OSKRBA Z

DEJAVNOSTI ENERGIJO VODO



 

PRIMERJAVA REZULTATOV POSLOVANJA in PLANA - SEKTOR - KOMUNALNE DEJAVNOSTI
JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.

Obdobje - plan: I. - XII. 2010

Obdobje - rezultati poslovanja: I. - XII. 2010 in I. - XII. 2009

REZULTAT PLAN 2010 % REZ. 2009 % REZULTAT PLAN 2010 % REZ. 2009 % REZULTAT PLAN 2010 % REZ. 2009 % REZULTAT PLAN 2010 % REZ. 2009 %

PRIHODKI PRODAJE KOMER. DEL 84.379,77 40.000,00 210,9 54.105,74 156,0 2.725,37 21.100,00 12,9 16.671,64 16,3 28.013,07 3.027,27 925,4 3.945,05 710,1 41.819,56 106.382,19 39,3 104.160,56 40,1

PRIHODKI OD PRODAJE JAVNI DEL 341.825,13 329.888,53 103,6 368.748,99 92,7 270.717,97 282.319,05 95,9 289.052,84 93,7 727.474,18 753.098,12 96,6 753.732,55 96,5 587.926,23 342.535,51 171,6 361.222,98 162,8

PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŢNINE 121.819,82 122.560,00 99,4 0,00 80.978,89 80.025,10 101,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRIHODKI IZ NASLOVA DOV. ODP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.412,89 2.395.500,97 67,9 1.694.685,81 95,9

PRIHODKI - SUBVENCIJE 0,00 29.178,41 0,0 2.643,85 0,0 4.021,93 14.126,02 28,5 84.586,51 4,8 0,00 8.819,08 0,0 40.539,71 0,0 0,00 0,00 0,00

PLAČANE TERJATVE IZ TOŢB 1.356,25 2.347,13 57,8 1.931,83 70,2 1.059,54 1.128,12 93,9 1.413,66 75,0 2.622,24 3.303,72 79,4 3.574,53 73,4 1.679,19 1.979,26 84,8 2.138,03 78,5

PRIHODKI OD FINANCIRANJA 3.620,28 3.098,36 116,8 2.882,55 125,6 3.401,40 1.906,28 178,4 2.918,61 116,5 4.591,81 3.727,23 123,2 3.918,22 117,2 4.406,20 3.740,11 117,8 3.855,76 114,3

PRIHODKI INT. REALIZACIJE 85.334,09 53.453,66 159,6 78.450,86 108,8 14.795,50 17.829,88 83,0 18.293,34 80,9 34.555,11 54.237,61 63,7 26.687,45 129,5 10.375,93 2.434,85 426,1 1.346,96 770,3

IZREDNI PRIHODKI 10.629,45 8.563,85 124,1 10.146,56 104,8 9.180,29 2.062,87 445,0 2.226,48 412,3 4.846,89 5.602,80 86,5 11.070,34 43,8 5.831,13 51.229,75 11,4 53.560,19 10,9

USRED. LASTNI PROIZ. IN STOR. 0,00 0,00 2.352,80 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRIPADA. DEL PRIH. STR. SLUŢB 5.851,16 7.896,28 74,1 7.239,10 80,8 4.002,83 5.401,91 74,1 4.952,33 80,8 8.757,84 11.818,92 74,1 10.835,27 80,8 6.883,05 9.288,84 74,1 8.515,76 80,8

SKUPAJ PRIHODKI 654.815,95 596.986,22 109,7 528.502,28 123,9 390.883,72 425.899,23 91,8 420.115,41 93,0 810.861,14 843.634,75 96,1 854.303,12 94,9 2.284.334,18 2.913.091,48 78,4 2.229.486,05 102,5

STROŠKI INT. REALIZACIJE 6.117,24 3.106,95 196,9 7.672,03 79,7 23.125,68 20.233,88 114,3 17.456,73 132,5 26.307,30 6.643,31 396,0 37.804,14 69,6 53.528,39 74.578,37 71,8 81.183,77 65,9

STROŠKI MATERIALA 33.522,14 39.081,36 85,8 30.349,97 110,5 86.506,87 95.780,79 90,3 93.632,77 92,4 77.243,33 68.804,25 112,3 66.637,43 115,9 64.403,60 65.383,25 98,5 56.853,50 113,3

ENERGENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

STROŠKI STORITEV 49.143,37 56.564,15 86,9 53.739,97 91,4 80.870,83 78.502,84 103,0 73.650,64 109,8 115.189,83 105.825,79 108,8 123.225,81 93,5 137.733,62 170.170,60 80,9 134.340,02 102,5

POPRAVKI TERJATEV 30.019,05 962,93 3.117,5 613,09 4.896,4 17.359,04 657,09 2.641,8 657,09 2.641,8 43.327,77 2.395,78 1.808,5 2.497,78 1.734,7 27.125,81 1.076,58 2.519,6 552,97 4.905,5

AMORTIZACIJA 20.263,92 13.888,68 145,9 13.512,69 150,0 5.601,62 7.483,40 74,9 7.363,94 76,1 75.829,93 73.094,76 103,7 60.065,25 126,2 2.141,37 1.266,47 169,1 1.552,56 137,9

AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURA 0,00 0,00 136.614,17 0,0 0,00 0,00 105.408,51 0,0 0,00 0,00 45.880,26 0,0 0,00 0,00 0,00

NAJEMNINA INFRASTRUKTURA 152.018,08 170.190,00 89,3 28.243,48 538,2 91.724,28 93.637,19 98,0 0,00 23.050,67 49.236,85 46,8 0,00 191.590,56 188.760,00 101,5 184.771,63 103,7

NAJEMNINA DOVOZ ODPADKOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.543.029,83 2.078.130,00 74,3 1.445.021,39 106,8

STROŠKI DELA 213.896,94 219.618,81 97,4 206.334,26 103,7 75.589,42 72.985,26 103,6 71.332,32 106,0 403.657,99 414.308,41 97,4 397.704,62 101,5 177.938,09 188.431,00 94,4 181.503,65 98,0

DRUGI STROŠKI 15.081,87 13.475,53 111,9 17.302,22 87,2 7.607,41 5.066,61 150,1 4.329,24 175,7 16.003,02 7.468,33 214,3 9.002,31 177,8 19.571,02 6.847,70 285,8 8.168,46 239,6

ODHODKI FINANCIRANJA 880,40 0,00 0,00 7,49 0,00 67,74 11,1 4.570,39 3.307,54 138,2 3.488,82 131,0 0,00 355,31 0,0 4.008,41 0,0

IZREDNI ODHODKI 49,44 0,37 13.362,2 0,39 12.676,9 0,34 110,85 0,3 0,00 0,23 0,57 40,4 2,26 10,2 446,19 503,18 88,7 460,88 96,8

PRIPADA. DEL ODHOD. STR. SLUŢB 76.602,78 75.194,69 101,9 72.151,66 106,2 52.404,62 51.441,33 101,9 49.359,57 106,2 114.656,75 112.549,16 101,9 107.994,44 106,2 90.112,19 88.455,77 101,9 84.876,08 106,2

SKUPAJ ODHODKI 597.595,23 592.083,46 100,9 566.533,93 105,5 440.797,60 425.899,23 103,5 423.258,55 104,1 899.837,21 843.634,75 106,7 854.303,12 105,3 2.307.620,67 2.863.958,23 80,6 2.183.293,32 105,7

REZULTAT 57.220,72 4.902,76 1.167,1 -38.031,65 -150,5 -49.913,88 0,00 ######## -3.143,14 1.588,0 -88.976,07 0,00 0,00 -23.286,49 49.133,25 -47,4 46.192,73 -50,4

ENOTA
VZDRŢEVANJE ČIŠČENJE ODVOZ DEPONIRANJE

KANALIZACIJE ODPADNIH VOD ODPADKOV ODPADKOV

 



 

PRIMERJAVA REZULTATOV POSLOVANJA in PLANA - SEKTOR - KOMUNALNE DEJAVNOSTI
JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.

Obdobje - plan: I. - XII. 2010

Obdobje - rezultati poslovanja: I. - XII. 2010 in I. - XII. 2009
ZNESEK v  EUR

REZULTAT PLAN 2010 % REZ. 2009 % REZULTAT PLAN 2010 % REZ. 2009 % REZULTAT PLAN 2010 % REZ. 2009 %

PRIHODKI PRODAJE KOMER. DEL 0,00 0,00 0,00 176.997,06 141.796,96 124,8 95.009,81 186,3 333.934,83 312.306,42 106,9 273.892,80 121,9

PRIHODKI OD PRODAJE JAVNI DEL 421.439,12 387.002,16 108,9 338.560,33 124,5 1.579.395,22 1.344.051,62 117,5 1.338.439,07 118,0 3.928.777,85 3.438.894,99 114,2 3.449.756,76 113,9

PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŢNINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.798,71 202.585,10 100,1 0,00

PRIHODKI IZ NASLOVA DOV. ODP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.412,89 2.395.500,97 67,9 1.694.685,81 95,9

PRIHODKI - SUBVENCIJE 0,00 0,00 11.833,53 0,0 0,00 0,00 0,00 4.021,93 52.123,51 7,7 139.603,60 2,9

PLAČANE TERJATVE IZ TOŢB 107,64 50,69 212,3 264,33 40,7 0,00 338,40 0,0 67,68 0,0 6.824,86 9.147,32 74,6 9.390,06 72,7

PRIHODKI OD FINANCIRANJA 140,63 200,99 70,0 262,68 53,5 152,90 102,76 148,8 102,76 148,8 16.313,22 12.775,73 127,7 13.940,58 117,0

PRIHODKI INT. REALIZACIJE 351,75 456,02 77,1 911,92 38,6 83.869,18 80.262,71 104,5 98.322,44 85,3 229.281,56 208.674,73 109,9 224.012,97 102,4

IZREDNI PRIHODKI 1.558,12 223,79 696,2 446,10 349,3 4.507,59 3.735,16 120,7 3.592,62 125,5 36.553,47 71.418,22 51,2 81.042,29 45,1

USRED. LASTNI PROIZ. IN STOR. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.910,73 0,0 0,00 0,00 43.263,53 0,0

PRIPADA. DEL PRIH. STR. SLUŢB 2.441,76 3.295,22 74,1 3.020,97 80,8 9.861,55 13.308,40 74,1 12.200,78 80,8 37.798,19 51.009,57 74,1 46.764,21 80,8

SKUPAJ PRIHODKI 426.039,02 391.228,87 108,9 355.299,86 119,9 1.854.783,50 1.583.596,01 117,1 1.588.645,89 116,8 6.421.717,51 6.754.436,56 95,1 5.976.352,61 107,5

STROŠKI INT. REALIZACIJE 28.948,08 27.255,83 106,2 10.872,82 266,2 73.311,56 39.671,96 184,8 45.964,83 159,5 211.338,25 171.490,29 123,2 200.954,32 105,2

STROŠKI MATERIALA 67.052,46 65.533,34 102,3 61.689,57 108,7 333.703,00 264.742,38 126,0 275.618,13 121,1 662.431,40 599.325,37 110,5 584.781,37 113,3

ENERGENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

STROŠKI STORITEV 89.616,01 73.555,05 121,8 70.889,72 126,4 527.903,88 416.417,13 126,8 420.079,92 125,7 1.000.457,54 901.035,56 111,0 875.926,08 114,2

POPRAVKI TERJATEV 3.974,07 151,93 2.615,7 151,93 2.615,7 146,54 0,00 42,57 344,2 121.952,28 5.244,31 2.325,4 4.515,43 2.700,8

AMORTIZACIJA 6.626,53 6.799,66 97,5 6.820,47 97,2 67.898,72 65.639,06 103,4 63.901,19 106,3 178.362,09 168.172,02 106,1 153.216,10 116,4

AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURA 0,00 0,00 19.272,66 0,0 0,00 0,00 17.684,90 0,0 0,00 0,00 324.860,50 0,0

NAJEMNINA INFRASTRUKTURA 17.019,50 20.052,00 84,9 0,00 0,00 0,00 0,00 475.403,09 521.876,04 91,1 213.015,11 223,2

NAJEMNINA DOVOZ ODPADKOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.543.029,83 2.078.130,00 74,3 1.445.021,39 106,8

STROŠKI DELA 167.948,70 163.234,12 102,9 147.151,41 114,1 666.212,28 649.107,72 102,6 618.343,45 107,7 1.705.243,42 1.707.685,32 99,9 1.622.369,71 105,1

DRUGI STROŠKI 6.808,47 3.253,92 209,2 8.327,68 81,8 29.511,39 5.314,14 555,3 13.632,42 216,5 94.583,18 41.426,23 228,3 60.762,33 155,7

ODHODKI FINANCIRANJA 2,89 0,67 431,3 4,98 58,0 1.255,05 22,31 5.625,5 22,31 5.625,5 6.716,22 3.685,83 182,2 7.592,26 88,5

IZREDNI ODHODKI 2,31 12,65 18,3 8,82 26,2 8,97 0,98 915,3 1,49 602,0 507,48 628,60 80,7 473,84 107,1

PRIPADA. DEL ODHOD. STR. SLUŢB 31.967,31 31.379,70 101,9 30.109,80 106,2 129.106,37 126.733,17 101,9 121.604,44 106,2 494.850,02 485.753,82 101,9 466.095,99 106,2

SKUPAJ ODHODKI 419.966,33 391.228,87 107,3 355.299,86 118,2 1.829.057,76 1.567.648,86 116,7 1.576.895,65 116,0 6.494.874,80 6.684.453,39 97,2 5.959.584,43 109,0

REZULTAT 6.072,69 0,00 ######## 0,00 25.725,74 15.947,15 161,3 11.750,24 218,9 -73.157,29 69.983,16 -104,5 16.768,18 -436,3

POVRŠINE S K U P A J

JAVNEPOGREBNO POKOPALIŠKA

ENOTA DEJAVNOST

 



 

PRIMERJAVA REZULTATOV POSLOVANJA in PLANA - SEKTOR - OSKRBA Z ENERGIJO
JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.

Obdobje - plan: I. - XII. 2010

Obdobje - rezultati poslovanja: I. - XII. 2010 in I. - XII. 2009
ZNESEK v  EUR

REZULTAT PLAN 2010 % REZ. 2009 % REZULTAT PLAN 2010 % REZ. 2009 % REZULTAT PLAN 2010 % REZ. 2009 %

PRIHODKI PRODAJE KOMER. DEL 173.259,41 125.288,24 138,3 124.823,13 138,8 4.096,37 5.500,00 74,5 2.160,07 189,6 177.355,78 130.788,24 135,6 126.983,20 139,7

PRIHODKI OD PRODAJE JAVNI DEL 3.688.767,93 3.529.353,00 104,5 3.606.788,68 102,3 982.633,71 926.618,78 106,0 944.712,69 104,0 4.671.401,64 4.455.971,78 104,8 4.551.501,37 102,6

PRIHODKI - SUBVENCIJE 61.068,94 0,00 63.829,39 95,7 0,00 0,00 61.068,94 0,00 63.829,39 95,7

PLAČANE TERJATVE IZ TOŢB 16.118,15 32.500,00 49,6 12.772,13 126,2 0,00 700,00 0,0 646,91 0,0 16.118,15 33.200,00 48,5 13.419,04 120,1

PRIHODKI OD FINANCIRANJA 30.219,94 21.900,00 138,0 20.091,70 150,4 591,79 600,00 98,6 478,75 123,6 30.811,73 22.500,00 136,9 20.570,45 149,8

PRIHODKI INT. REALIZACIJE 13.540,40 14.229,63 95,2 12.892,43 105,0 12.734,69 9.500,00 134,0 12.544,43 101,5 26.275,09 23.729,63 110,7 25.436,86 103,3

IZREDNI PRIHODKI 19.096,30 15.100,00 126,5 16.568,48 115,3 632,24 300,00 210,7 285,69 221,3 19.728,54 15.400,00 128,1 16.854,17 117,1

USRED. LASTNI PROIZ. IN STOR. 0,00 0,00 16.866,10 0,0 0,00 0,00 4.358,40 0,0 0,00 0,00 21.224,50 0,0

PRIPADA. DEL PRIH. STR. SLUŢB 13.125,55 17.713,24 74,1 16.239,01 80,8 3.017,05 4.071,58 74,1 3.732,72 80,8 16.142,60 21.784,82 74,1 19.971,73 80,8

SKUPAJ PRIHODKI 4.015.196,62 3.756.084,11 106,9 3.890.871,05 103,2 1.003.705,85 947.290,36 106,0 968.919,66 103,6 5.018.902,47 4.703.374,47 106,7 4.859.790,71 103,3

STROŠKI INT. REALIZACIJE 6.981,46 8.200,00 85,1 7.169,90 97,4 1.125,53 2.000,00 56,3 1.516,41 74,2 8.106,99 10.200,00 79,5 8.686,31 93,3

STROŠKI MATERIALA 141.069,57 113.918,11 123,8 115.363,87 122,3 5.313,38 9.000,00 59,0 6.820,64 77,9 146.382,95 122.918,11 119,1 122.184,51 119,8

ENERGENT 2.906.593,94 2.647.737,00 109,8 2.827.044,16 102,8 757.423,96 680.833,32 111,2 710.156,22 106,7 3.664.017,90 3.328.570,32 110,1 3.537.200,38 103,6

STROŠKI STORITEV 225.124,54 99.582,31 226,1 106.322,49 211,7 26.334,08 17.000,00 154,9 22.620,33 116,4 251.458,62 116.582,31 215,7 128.942,82 195,0

POPRAVKI TERJATEV 137.898,50 12.000,00 1.149,2 11.559,17 1.193,0 17.439,41 2.000,00 872,0 136,15 12.809,0 155.337,91 14.000,00 1.109,6 11.695,32 1.328,2

AMORTIZACIJA 10.851,27 10.911,96 99,4 10.488,50 103,5 4.639,98 3.627,00 127,9 3.720,52 124,7 15.491,25 14.538,96 106,5 14.209,02 109,0

AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURA 0,00 0,00 382.161,65 0,0 0,00 0,00 56.606,00 0,0 0,00 0,00 438.767,65 0,0

NAJEMNINA INFRASTRUKTURA 369.116,38 384.125,16 96,1 0,00 58.007,20 56.383,00 102,9 0,00 427.123,58 440.508,16 97,0 0,00

NAJEMNINA DOVOZ ODPADKOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

STROŠKI DELA 269.546,94 278.220,04 96,9 294.383,89 91,6 79.224,80 80.224,50 98,8 77.506,58 102,2 348.771,74 358.444,54 97,3 371.890,47 93,8

DRUGI STROŠKI 26.058,14 28.500,00 91,4 37.957,74 68,7 1.699,96 1.200,00 141,7 1.105,22 153,8 27.758,10 29.700,00 93,5 39.062,96 71,1

ODHODKI FINANCIRANJA 3.282,78 4.000,00 82,1 3.745,33 87,6 1.577,48 100,00 1.577,5 1,53 103.103,3 4.860,26 4.100,00 118,5 3.746,86 129,7

IZREDNI ODHODKI 988,30 210,00 470,6 81,97 1.205,7 176,94 50,00 353,9 17,23 1.026,9 1.165,24 260,00 448,2 99,20 1.174,6

PRIPADA. DEL ODHOD. STR. SLUŢB 171.838,21 168.679,54 101,9 161.853,30 106,2 39.498,91 38.772,85 101,9 37.203,76 106,2 211.337,12 207.452,39 101,9 199.057,06 106,2

SKUPAJ ODHODKI 4.269.350,03 3.756.084,11 113,7 3.958.131,97 107,9 992.461,63 891.190,67 111,4 917.410,59 108,2 5.261.811,66 4.647.274,79 113,2 4.875.542,56 107,9

REZULTAT -254.153,41 0,00 ######## -67.260,92 377,9 11.244,22 56.099,69 20,0 51.509,07 21,8 -242.909,19 56.099,68 -433,0 -15.751,85 1.542,1

S K U P A JENOTA
OSKRBA S OSKRBA Z

TOPLOTNO ENERGIJO ZEMELJSKIM PLINOM
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REZULTATI POSLOVANJA - SEKTOR ZEMELJSKI PLIN
JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.

Obdobje:

SODO ključ Dobava ZP ključ Trţna ključ S K U P A J

% % dejavnost %

PRIHODKI PRODAJE KOMERCIALNI DEL 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.096,37 100,00% 4.096,37

PRIHODKI OD PRODAJE JAVNI DEL 296.605,87 30,18% 686.027,84 69,82% 0,00 0,00% 982.633,71

PLAČANE TERJATVE IZ TOŢB 0,00 30,14% 0,00 69,79% 0,00 0,07% 0,00

PRIHODKI OD FINANCIRANJA 178,37 30,14% 413,02 69,79% 0,41 0,07% 591,79

PRIHODKI INT. REALIZACIJE 3.607,74 28,33% 9.126,95 71,67% 0,00 0,00% 12.734,69

IZREDNI PRIHODKI 190,56 30,14% 441,25 69,79% 0,44 0,07% 632,24

USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE 0,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

PRIPADAJOČI DEL PRIHODKOV STROK. SLUŢB 2.611,86 86,57% 403,08 13,36% 2,11 0,07% 3.017,05

303.194,40 696.412,14 4.099,33 1.003.705,85

STROŠKI INT. REALIZACIJE 562,77 50,00% 562,76 50,00% 0,00 0,00% 1.125,53

STROŠKI MATERIALA 4.941,44 93,00% 0,00 0,00% 371,94 7,00% 5.313,38

ENERGENT 0,00 0,00% 670.958,40 100,00% 0,00 0,00% 670.958,40

ZEMELJSKI PLIN - DISTRIBUCIJA 86.465,56 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 86.465,56

STROŠKI STORITEV 24.843,57 94,34% 1.472,08 5,59% 18,43 0,07% 26.334,08

POPRAVKI TERJATEV 5.256,24 30,14% 12.171,13 69,79% 12,21 0,07% 17.439,41

AMORTIZACIJA 3.190,45 68,76% 1.446,28 31,17% 3,25 0,07% 4.639,98

NAJEMNINA INFRASTRUKTURA 58.007,20 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 58.007,20

STROŠKI DELA 68.584,91 86,57% 10.584,43 13,36% 55,46 0,07% 79.224,80

DRUGI STROŠKI 512,37 30,14% 1.186,42 69,79% 1,19 0,07% 1.699,96

ODHODKI FINANCIRANJA 475,45 30,14% 1.100,94 69,79% 1,10 0,07% 1.577,48

IZREDNI ODHODKI 0,00 0,00% 176,94 100,00% 0,00 0,00% 176,94

PRIPADAJOČI DEL ODHODKOV STROK. SLUŢB 34.194,21 86,57% 5.277,06 13,36% 27,65 0,07% 39.498,91

SKUPAJ ODHODKI 287.034,17 704.936,44 491,23 992.461,63

REZULTAT 16.160,23 -8.524,30 3.608,10 11.244,22

I. - XII. 2010

SKUPAJ PRIHODKI
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PLAN POSLOVANJA - SEKTOR ZEMELJSKI PLIN
JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.

Obdobje:

SODO ključ Dobava ZP ključ Trţna ključ S K U P A J

% % dejavnost %

PRIHODKI PRODAJE KOMERCIALNI DEL 0,00 0,00% 0,00 0,00% 773,00 100,00% 773,00

PRIHODKI OD PRODAJE JAVNI DEL 323.551,39 30,82% 726.428,77 69,18% 0,00 0,00% 1.049.980,16

PLAČANE TERJATVE IZ TOŢB 112,59 29,75% 263,68 69,67% 2,21 0,58% 378,48

PRIHODKI OD FINANCIRANJA 181,18 29,75% 424,29 69,67% 3,53 0,58% 609,00

PRIHODKI INT. REALIZACIJE 3.309,80 28,40% 8.344,41 71,60% 0,00 0,00% 11.654,21

DRUGI PRIHODKI 174,38 29,75% 408,38 69,67% 3,40 0,58% 586,16

PRIPADAJOČI DEL PRIHODKOV STROK. SLUŢB 1.630,90 72,96% 591,69 26,47% 12,74 0,57% 2.235,33

SKUPAJ PRIHODKI 328.960,24 736.461,22 794,88 1.066.216,34

STROŠKI INT. REALIZACIJE 912,36 50,00% 912,36 50,00% 0,00 0,00% 1.824,72

STROŠKI MATERIALA 8.692,07 97,75% 0,00 0,00% 200,07 2,25% 8.892,14

ENERGENT 0,00 0,00% 691.024,75 100,00% 0,00 0,00% 691.024,75

ZEMELJSKI PLIN - DISTRIBUCIJA 102.226,25 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 102.226,25

STROŠKI STORITEV 25.411,81 94,13% 1.430,81 5,30% 153,88 0,57% 26.996,50

ODPISI TERJATEV 357,00 29,75% 836,04 69,67% 6,96 0,58% 1.200,00

AMORTIZACIJA 2.910,00 60,38% 1.881,52 39,04% 27,95 0,58% 4.819,47

najem  infrastruktura 57.960,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 57.960,00

STROŠKI DELA 59.465,47 72,96% 21.574,17 26,47% 464,59 0,57% 81.504,23

DRUGI STROŠKI 576,78 29,75% 1.350,72 69,67% 11,24 0,58% 1.938,74

ODHODKI FINANCIRANJA 370,39 29,75% 867,40 69,67% 7,22 0,58% 1.245,01

IZREDNI ODHODKI 0,00 0,00% 0,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00

PRIPADAJOČI DEL ODHODKOV STROK. SLUŢB 26.868,77 72,96% 9.748,03 26,47% 209,91 0,57% 36.826,71

SKUPAJ ODHODKI 285.750,90 729.625,80 1.081,82 1.016.458,52

REZULTAT 43.209,34 6.835,42 -286,94 49.757,82

I. - XII. 2011
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REZULTATI POSLOVANJA - (JAVNE in TRŢNE DEJAVNOSTI)
JEKO-IN javno komunalno podjetje, d.o.o.

Obdobje: I. - XII. 2010

VZDRŢEVANJE 

KANALIZACIJE

ČIŠČENJE 

ODPADNIH VOD

ODVOZ 

ODPADKOV

DEPONIRANJE 

ODPADKOV

POGREBNO - 

POKOPALIŠKA 

DEJ.

JAVNE POVRŠINE

SKUPAJ 

KOMUNALNE 

DEJAVNOSTI

OSKRBA S 

TOPLOTNO ENER.

OSKRBA Z ZEM. 

PLINOM

SKUPAJ OSKRBA 

Z ENERGIJO

SKUPAJ OSKRBA 

Z VODO

SKUPAJ JAVNA 

SLUŢBA

PRIHODKI OD PRODAJE 463.644,95 355.718,79 727.474,18 2.213.339,12 421.439,12 1.579.395,22 5.761.011,38 3.749.836,87 982.633,71 4.732.470,58 827.103,67 11.320.585,63 567.432,13

PLAČANE TERJATVE IZ TOŢB 1.356,25 1.059,54 2.622,24 1.679,19 107,64 0,00 6.824,86 16.118,15 0,00 16.118,15 2.467,69 25.410,70 0,00

PRIHODKI OD FINANCIRANJA 3.620,28 3.401,40 4.591,81 4.288,19 140,63 2,10 16.044,41 30.206,60 591,79 30.798,39 20.537,22 67.380,02 303,29

PRIHODKI INT. REALIZACIJE 12.983,89 13.274,45 21.162,13 8.178,11 351,75 0,00 55.950,33 9.854,56 12.734,69 22.589,25 3.607,95 82.147,53 178.545,42

IZREDNI PRIHODKI 10.614,00 9.180,29 4.846,89 5.497,13 1.558,12 4.471,03 36.167,46 19.055,07 632,24 19.687,31 18.304,84 74.159,61 464,70

PRIHODKI STROKOVNIH SLUŢB 5.026,62 3.971,25 8.432,87 6.755,64 2.441,76 8.879,51 35.507,65 12.536,21 3.004,38 15.540,59 7.477,04 58.525,28 3.418,66

SKUPAJ PRIHODKI 497.245,99 386.605,72 769.130,12 2.239.737,38 426.039,02 1.592.747,86 5.911.506,09 3.837.607,46 999.596,81 4.837.204,27 879.498,41 11.628.208,77 750.164,20

STROŠKI INTERNE REALIZACIJE 5.044,31 22.941,18 19.438,04 53.458,80 28.948,08 67.509,58 197.339,99 6.667,99 1.125,53 7.793,52 35.541,46 240.674,97 14.311,73

STROŠKI MATERIALA 24.333,10 85.667,80 74.842,93 63.327,80 67.052,46 275.608,46 590.832,55 2.958.424,02 760.323,99 3.718.748,01 57.626,86 4.367.207,42 195.747,87

STROŠKI STORITEV 161.843,13 171.056,45 136.389,20 1.839.370,64 106.635,51 461.381,10 2.876.676,03 562.986,01 84.341,28 647.327,29 296.137,18 3.820.140,50 178.225,42

NAJEMNINA - INFRASTRUKTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NAJEMNINA - DOVOZ ODPADKOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 29.635,72 17.220,63 41.595,62 23.946,19 3.974,07 146,54 116.518,77 124.895,66 17.366,16 142.261,82 50.161,34 308.941,93 19.002,38

AMORTIZACIJA 18.415,60 5.556,93 73.184,09 2.105,60 6.626,53 61.974,57 167.863,32 10.364,05 4.620,49 14.984,54 21.902,77 204.750,63 11.192,20

STROŠKI DELA 162.647,68 74.823,12 385.933,32 174.734,49 167.948,70 586.336,25 1.552.423,56 240.467,95 78.181,05 318.649,00 261.336,75 2.132.409,31 196.997,71

DRUGI STROŠKI 11.825,00 7.546,83 15.409,68 18.478,88 6.808,47 26.664,77 86.733,63 24.809,81 1.692,82 26.502,63 16.686,05 129.922,31 9.402,58

ODHODKI FINANCIRANJA 662,73 7,43 4.400,80 0,00 2,89 1.250,48 6.324,33 3.135,38 1.570,85 4.706,23 0,00 11.030,56 545,92

IZREDNI ODHODKI 49,32 0,34 0,23 437,38 2,31 8,91 498,49 943,51 176,20 1.119,71 120,23 1.738,43 54,55

ODHODKI STROKOVNIH SLUŢB 65.808,04 51.986,53 110.656,17 88.444,13 31.967,31 116.249,64 465.111,82 164.122,67 39.333,01 203.455,68 103.890,82 772.458,32 38.505,32

SKUPAJ ODHODKI 480.264,63 436.807,24 861.850,08 2.264.303,91 419.966,33 1.597.130,30 6.060.322,49 4.096.817,05 988.731,38 5.085.548,43 843.403,46 11.989.274,38 663.985,68

REZULTAT 16.981,36 -50.201,52 -92.719,96 -24.566,53 6.072,69 -4.382,44 -148.816,40 -259.209,59 10.865,43 -248.344,16 36.094,95 -361.065,61 86.178,52

JAVNE DEJAVNOSTI

TRŢNE 

DEJAVNOSTI
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KALKULACIJE

OSKRBA S PITNO VODO

Storitev:

OMREŢNINA

IZRAČUN KALKULATIVNIH ELEMENTOV - OMREŢNINA OBČINA JESENICE, OBČINA ŢIROVNICA

PODATKI PL 2010 

OBČ. JESENICE

PODATKI PL 2010 

OBČ. ŢIROVNICA

Opis Znesek v EUR Znesek v EUR

173.783,56 53.138,13

1. 158.653,00 49.116,08

2. 15.130,56 4.022,05

3. 0,00 0,00

4. 0,00 0,00

PODATKI PL 2010 

OBČ. JESENICE

PODATKI PL 2010 

OBČ. ŢIROVNICA

Opis Število/Znesek Število/Znesek

7482 2141

23,2269 24,8193

1,9356 2,0683

Storitev:

VODARINA

IZRAČUN KALKULATIVNIH ELEMENTOV OBČINA JESENICE, OBČINA ŢIROVNICA

PODATKI POS. 

LETO 2010

NAZIV Znesek v EUR

I. PROIZVAJALNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE 512.590,95

A) 57.626,86

B) 454.964,09

II. SPLOŠNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE 103.890,82

III. DONOS NA VLOŢENA SREDSTVA IZVAJALCA 14.928,08

631.409,85

IZRAČUN CENE 

PODATKI POS. 

LETO 2010

Skupaj stroški - odhodki povezani storitvijo 631.409,85

Porabljena letna količina vode (v m3) 1.657.729

Povprečna lastna cena storitve (EUR/m3) 0,3809

SKUPAJ I. + II. + III.

(pravna podlaga: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja, Ur. List RS, št. 63/09)

STROŠKI STORITEV

STROŠKI MATERIALA

Finančni odhodki - obresti povezani s financiranjem izgradnje infrastrukture

Obračunsko število vodomerov - odjemnih mest

Cena OMREŢNINE - letna (EUR/vodomer DN 13 - faktor omreţnine = 1,00)

Cena OMREŢNINE - mesečna (EUR/vodomer DN 13 - faktor omreţnine = 1,00)

OMREŢNINA - stroški javne infrastrukture (skupaj stroški - odhodki)

Stroški amortizacije infrastrukture javne sluţbe oskrbe s pitno vod ali stroške najemnine 

Stroški storitev povezani z zavarovanjem infrastrukture javne sluţbe oskrbe s pitno vodo

Stroški povezani z odškodninami za infrastrukturo javne sluţbe oskrbe s pitno vodo
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KALKULACIJE

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE in PREVZEM KOMUNALNE ODPADNE VODE IZ 

NEPRETOČNIH GREZNIC Z ODVOZOM NA KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO

Storitev:

OMREŢNINA

IZRAČUN KALKULATIVNIH ELEMENTOV - OMREŢNINA OBČINA JESENICE, OBČINA ŢIROVNICA

PODATKI PL 2010 

OBČ. JESENICE

PODATKI PL 2010 

OBČ. ŢIROVNICA

Opis Znesek v EUR Znesek v EUR

116.378,80 41.425,37

1. 116.378,80 35.639,28

2. 0,00 0,00

3. 0,00 5.786,09

4. 0,00 0,00

PODATKI PL 2010 

OBČ. JESENICE

PODATKI PL 2010 

OBČ. ŢIROVNICA

Opis Število/Znesek Število/Znesek

5474 580

21,2603 71,4231

1,7717 5,9519

Storitev:

DRUGI STROŠKI

IZRAČUN KALKULATIVNIH ELEMENTOV OBČINA JESENICE, OBČINA ŢIROVNICA

PODATKI POS. 

LETO 2010

NAZIV Znesek v EUR

I. PROIZVAJALNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE 173.140,46

A) 12.996,56

B) 160.143,90

II. SPLOŠNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE 45.573,30

III. DONOS NA VLOŢENA SREDSTVA IZVAJALCA 268,42

218.982,18

IZRAČUN CENE 

PODATKI POS. 

LETO 2010

Skupaj stroški - odhodki povezani storitvijo 218.982,18

Odvedena oz. prevzeta letna količina vode (v m3) 930.616

Povprečna lastna cena storitve (EUR/m3) 0,2353

(pravna podlaga: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja, Ur. List RS, št. 63/09)

SKUPAJ I. + II. + III.

STROŠKI STORITEV

STROŠKI MATERIALA

Finančni odhodki - obresti povezani s financiranjem izgradnje infrastrukture

Obračunsko število vodomerov - odjemnih mest

Cena OMREŢNINE - letna (EUR/vodomer DN 13 - faktor omreţnine = 1,00)

Cena OMREŢNINE - mesečna (EUR/vodomer DN 13 - faktor omreţnine = 1,00)

OMREŢNINA - stroški javne infrastrukture (skupaj stroški - odhodki)

Stroški amortizacije ali najemnine infrastrukture javne sluţbe odvajanja komunalne odpadne vode 

Stroški storitev povezani z zavarovanjem infrastr. javne sluţbe odvajanja komunalne odpadne vode

Stroški povezani z odškodninami za infrastrukturo javne sluţbe odvajanja komunalne odpadne vode
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KALKULACIJE

ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

Storitev:

OMREŢNINA

IZRAČUN KALKULATIVNIH ELEMENTOV - OMREŢNINA OBČINA JESENICE, OBČINA ŢIROVNICA

PODATKI PL 2010 

OBČ. JESENICE

PODATKI PL 2010 

OBČ. ŢIROVNICA

Opis Znesek v EUR Znesek v EUR

87.755,31 8.043,86

1. 83.884,15 7.840,12

2. 3.871,16 203,74

3. 0,00 0,00

4. 0,00 0,00

PODATKI PL 2010 

OBČ. JESENICE

PODATKI PL 2010 

OBČ. ŢIROVNICA

Opis Število/Znesek Število/Znesek

6767 1491

12,9681 5,3949

1,0807 0,4496

Storitev:

DRUGI STROŠKI

IZRAČUN KALKULATIVNIH ELEMENTOV OBČINA JESENICE, OBČINA ŢIROVNICA

PODATKI POS. 

LETO 2010

NAZIV Znesek v EUR

I. PROIZVAJALNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE 235.309,19

A) 74.065,18

B) 161.244,01

II. SPLOŠNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE 41.786,89

III. DONOS NA VLOŢENA SREDSTVA IZVAJALCA 91,45

277.187,53

IZRAČUN CENE 

PODATKI POS. 

LETO 2010

Skupaj stroški - odhodki povezani storitvijo 277.187,53

Prečiščena letna količina vode (v m3) 930.616

Povprečna lastna cena storitve (EUR/m3) 0,2979

SKUPAJ I. + II. + III.

(pravna podlaga: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja, Ur. List RS, št. 63/09)

STROŠKI MATERIALA

STROŠKI STORITEV

Finančni odhodki - obresti povezani s financiranjem izgradnje infrastrukture

Obračunsko število vodomerov - odjemnih mest

Cena OMREŢNINE - letna (EUR/vodomer DN 13 - faktor omreţnine = 1,00)

Cena OMREŢNINE - mesečna (EUR/vodomer DN 13 - faktor omreţnine = 1,00)

OMREŢNINA - stroški javne infrastrukture (skupaj stroški - odhodki)

Stroški amortizacije infrastrukture javne sluţbe čiščenja kom. odp. vode ali stroške najemnine 

Stroški storitev povezni z zavarovanjem infrastr. javne sluţbe čiščenja komunalne odpadne vode

Stroški povezani z odškodninami za infrastrukturo javne sluţbe čiščenja komunalne odpadne vode

 



 
133 

KALKULACIJE

STORITVE VEZANE NA OBSTOJEČE GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Storitev:

OMREŢNINA

IZRAČUN KALKULATIVNIH ELEMENTOV - OMREŢNINA OBČINA JESENICE, OBČINA ŢIROVNICA

PODATKI PL 2010 

OBČ. JESENICE

PODATKI PL 2010 

OBČ. ŢIROVNICA

Opis Znesek v EUR Znesek v EUR

87.755,31 8.043,86

1. 83.884,15 7.840,12

2. 3.871,16 203,74

3. 0,00 0,00

4. 0,00 0,00

PODATKI PL 2010 

OBČ. JESENICE

PODATKI PL 2010 

OBČ. ŢIROVNICA

Opis Število/Znesek Število/Znesek

6767 1491

12,9681 5,3949

1,0807 0,4496

Storitev:

STROŠKI PREVZEMA BLATA IZ OBSTOJEČIH GREZNIC ALI MKČN

IZRAČUN KALKULATIVNIH ELEMENTOV OBČINA JESENICE, OBČINA ŢIROVNICA

PODATKI POS. 

LETO 2010

NAZIV Znesek v EUR

I. PROIZVAJALNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE 48.381,41

A) 8.094,90

B) 40.286,51

II. SPLOŠNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE 12.824,06

III. DONOS NA VLOŢENA SREDSTVA IZVAJALCA 2.415,75

63.621,22

IZRAČUN CENE 

PODATKI POS. 

LETO 2010

Skupaj stroški - odhodki povezani storitvijo 63.621,22

Prevzeta količina greznične gošče (m3) 6.149

Povprečna lastna cena storitve (EUR/m3) 10,3466

Storitev:

STROŠKI RAVNANJA Z BLATOM IZ OBSTOJEČIH GREZNIC ALI MKČN

IZRAČUN KALKULATIVNIH ELEMENTOV OBČINA JESENICE, OBČINA ŢIROVNICA

PODATKI POS. 

LETO 2010

NAZIV Znesek v EUR

I. PROIZVAJALNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE 39.757,23

A) 7.477,46

B) 32.279,77

II. SPLOŠNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE 7.700,19

III. DONOS NA VLOŢENA SREDSTVA IZVAJALCA 823,01

48.280,43

IZRAČUN CENE 

PODATKI POS. 

LETO 2010

Skupaj stroški - odhodki povezani storitvijo 48.280,43

Prečiščena količina greznične gošče (m3) 6.149

Povprečna lastna cena storitve (EUR/m3) 7,8518

(pravna podlaga: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja, Ur. List RS, št. 63/09)

SKUPAJ I. + II. + III.

STROŠKI MATERIALA

STROŠKI STORITEV

SKUPAJ I. + II. + III.

STROŠKI MATERIALA

STROŠKI STORITEV

Finančni odhodki - obresti povezani s financiranjem izgradnje infrastrukture

Obračunsko število vodomerov - odjemnih mest

Cena OMREŢNINE - letna (EUR/vodomer DN 13 - faktor omreţnine = 1,00)

Cena OMREŢNINE - mesečna (EUR/vodomer DN 13 - faktor omreţnine = 1,00)

OMREŢNINA - stroški javne infrastrukture (skupaj stroški - odhodki)

Stroški amortizacije infrastrukture javne sluţbe čiščenja kom. odp. vode ali stroške najemnine 
Stroški storitev povezni z zavarovanjem infrastrukture javne sluţbe čiščenja komunalne odpadne 

vode
Stroški povezani z odškodninami za infrastrukturo javne sluţbe čiščenja kom. odp. vode
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KALKULACIJE

ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

Storitev:

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE

IZRAČUN KALKULATIVNIH ELEMENTOV OBČINA JESENICE, OBČINA ŢIROVNICA

PODATKI POS. 

LETO 2010

Opis Znesek v EUR

195.594,87

1. 191.590,56

2. 4.004,31

3. 0,00

4. 0,00

PODATKI POS. 

LETO 2010

Opis Količina/Znesek

14.180.000

0,0138

Storitev:

STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

IZRAČUN KALKULATIVNIH ELEMENTOV OBČINA JESENICE, OBČINA ŢIROVNICA

PODATKI POS. 

LETO 2010

NAZIV Znesek v EUR

I. PROIZVAJALNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE 354.852,02

A) 63.327,80

B) 291.524,22

II. SPLOŠNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE 88.444,13

III. DONOS NA VLOŢENA SREDSTVA IZVAJALCA 406,03

443.702,18

IZRAČUN CENE 

PODATKI POS. 

LETO 2010

Skupaj stroški - odhodki povezani storitvijo 443.702,18

Količina komunalnih odpadkov (OJ, OŢ, OKRG) (kg) 14.180.000

Povprečna lastna cena storitve (EUR/kg) 0,0313

(pravna podlaga: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja, Ur. List RS, št. 63/09)

OMREŢNINA - stroški javne infrastrukture (skupaj stroški - odhodki)

Stroški amortizacije ali najemnine infrastrukture javne sluţbe odlaganja komunalnih odpadkov

Stroški storitev povezani z zavarovanjem infrastrukture javne sluţbe odlaganja komunalnih odpadkov

Finančni odhodki - obresti povezani s financiranjem izgradnje infrastrukture javne sluţbe

Količina komunalnih odpadkov (OJ, OŢ, OKRG) (kg)

Cena (stroški javne infrastrukture) (EUR/kg)

Stroški povezani z odškodninami za infrastrukturo javne sluţbe odlaganja komunalnih odpadkov

SKUPAJ I. + II. + III.

STROŠKI STORITEV

STROŠKI MATERIALA
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KALKULACIJE

ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV

Storitev:

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE

IZRAČUN KALKULATIVNIH ELEMENTOV OBČINA JESENICE, OBČINA ŢIROVNICA

PODATKI POS. 

LETO 2010

Opis Znesek v EUR

27.643,39

1. 23.050,67

2. 4.592,72

3. 0,00

4. 0,00

PODATKI POS. 

LETO 2010

Opis Količina/Znesek

11.442.000

0,0024

Storitev:

STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ZBIRANJA IN PREVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV

IZRAČUN KALKULATIVNIH ELEMENTOV OBČINA JESENICE, OBČINA ŢIROVNICA

PODATKI POS. 

LETO 2010

NAZIV Znesek v EUR

I. PROIZVAJALNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE 723.550,52

A) 74.842,93

B) 648.707,59

II. SPLOŠNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŢBE 110.656,17

III. DONOS NA VLOŢENA SREDSTVA IZVAJALCA 12.278,56

846.485,25

IZRAČUN CENE 

PODATKI POS. 

LETO 2010

Skupaj stroški - odhodki povezani storitvijo 846.485,25

Količina komunalnih odpadkov (OJ, OŢ) (kg) 11.442.000

Povprečna lastna cena storitve (EUR/kg) 0,0740

SKUPAJ I. + II. + III.

STROŠKI STORITEV

Finančni odhodki - obresti povezani s financiranjem izgradnje infrastrukture javne sluţbe

Količina komunalnih odpadkov (OJ, OŢ) (kg)

Cena (stroški javne infrastrukture) (EUR/kg)

STROŠKI MATERIALA

Stroški povezani z odškodninami za infrastrukturo javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

(pravna podlaga: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja, Ur. List RS, št. 63/09)

OMREŢNINA - stroški javne infrastrukture (skupaj stroški - odhodki)

Stroški amortizacije ali najemnine infrastrukture javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

Stroški storitev povezani z zavarovanjem infrastrukture javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
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14. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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