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Poslovno leto 2019 je bilo, na osnovi doseženega

rezultata podjetja, ponovno poslovno uspešno.

Ustvarjen je bil skupen pozitiven rezultat v višini 354

tisoč EUR. Več podatkov za obdobje preteklih petih

let je povzetih v preglednicah v analizi poslovanja

družbe.

Rezultat poslovanja na območju občine Jesenice je

bil pozitiven, kljub že znanim težavam pri poslovanju

nekaterih dejavnosti v preteklih letih. Pri tem so

izpostavljene dejavnosti, ki izvajajo storitve čiščenja

odpadne vode, zbiranja odpadkov, pokopališke

storitve, storitve vzdrževanja javnih površin in

nazadnje tudi storitve oskrbe s pitno vodo. Podobno

lahkougotovimo tudi zaposlovanje tehdejavnosti na

območju občine Žirovnica, kjer je bil rezultat

poslovanjanegativen, s to razliko, da so tu šestoritve

odvajanja odpadnih vod, kjer je bil najvišji negativni

poslovni rezultat. Negativno poslovanje se je tako pri

večini omenjenih storitvah prenesel že iz leta 2018 in

nadaljeval tudi v preteklem letu. Glede na

zabeležene rezultate v prvi polovici leta 2019, je

vodstvo podjetja ocenilo, da se bo negativno

poslovanje teh dejavnosti nadaljevalo tudi v letu

2020 in da bo brez ustrezne spremembe cen

poslovanje podjetja v prihodnje ogroženo. Dejstvo

je, da sta samo ena oziroma dve dejavnosti

(odlaganja odpadkov in oskrba z zemeljskim plinom)

premalo, da obdržita podjetje na ravni uspešnosti

poslovanja preteklih let.

Poročilo direktorja
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V drugi polovici preteklega leta smo se posvečali

predlogom spremembe cen. Razumljivo je, da so

razlogi za spremembocenpodejavnostih specifični.

Spregledati ni možno tudi dejstva, da določene cene

niso bile spremenjene že daljše časovno obdobje.

Pripravljeni predlogi o spremembah cen so temeljili

na izkušnjah preteklih let ter že v času izdelave plana

znanih dejstvih o dodatnih stroških dela na osnovi

usklajevanja plač, skladno s spremembami Zakona

o minimalni plači. V času do konca leta so tako

potekala usklajevanja na dveh ravneh, glede

stroškov dela predvsem na ravni sindikat – lastnici

podjetja, glede ostalih stroškov, pa na ravni vodstvo

podjetja – lastnici podjetja. Pri določanju bodoče

mase plač, ki predstavlja pomemben del stroškov, je

bil poglavitni cilj, da bo le ta usklajena s trenutno

veljavno zakonodajo in da sama uskladitev plač ne

bo povzročila rušenja plačnih razmerij med

posameznimi delovnimi mesti. Doseženo je bilo

soglasje s sindikatom in predlogi so bili lahko

predloženi za obravnave na obeh občinskih svetih. Z

zadovoljstvom lahko potrdimo, da sta oba občinska

sveta predlagane cene sprejela in bodo veljale od

marca letošnjega leta dalje.

Istočasno s postopkom oziroma projektom

spremembe cen so se začele aktivnosti za

reorganizacijo dela v podjetju. Zadnja celovita

reorganizacija je bila izvedena v letu 2014, ko se je

ob izločitvi dejavnosti oskrbe s toplo vodo, prešlo na

procesno organiziranost. V obdobju od leta 2015 pa

vse do danes, so bile na tem področju izvedene

določene korekcije, ki so imele pozitiven vpliv na

operativno vodenje posameznih procesov. V

podjetju se zavedamo, da obstoječa organizacija ne

prinaša želenih rezultatov pri določenih dejavnostih.

Končni cilji reorganizacije bodo tako usmerjeni v

doseganje čim večje optimizacije posameznih

delovnih procesov. Dobre organizacijske prakse

dejavnosti v podjetju bo potrebno prenesti na vse

dejavnosti, seveda z upoštevanjem specifike

izvajanja delovnih procesov.

Če se dotaknemo še operativne ravni delovanja v

preteklem letu lahko povemo, da se je podjetje na tej

ravni srečevalo s podobnimi težavami, kakor vse

ostala komunalna podjetja v državi. Na prvemmestu

gre seveda izpostavit problematiko prevzema

odpadne komunalne embalaže in dehidriranega

blata iz Centralne čistilne naprave Jesenice. Po

naših podatkih je konec leta ostalo 110 ton ne

prevzete odpadne embalaže, medtem ko se

dehidrirano blato še vedno redno prevzema, vendar

po mnogo višji ceni, kakor je bila v prvotni pogodbi.

Kar je razveseljivo vprimeruprevzemablata je, dase

naš prevzemnik zaveda vse slovenskega problema

in spoštuje pogodbeni odnos, ki je sklenjen do

vključno aprila 2022. Pristopil je k iskanju rešitev v
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smeri vzpostavitve tehnologije sušenja odpadnega

mulja. Prednost v koriščenju teh novih kapacitet

bomo imeli trenutni podpisniki pogodb.

Če smo lahko v tej zadevi glede prevzema blata v

prihodnje optimistični, to sigurno ne moremo biti

glede dobave pitne vode iz vodnega vira

Peričnik.Novonastale vremenske razmere so v

preteklem letu vplivale na stanje vodnega vira in kar

dvakrat je bilo potrebno izreči neprijeten preventivni

ukrep prekuhavanja vode zaradi povišane motnosti.

To je jasno opozorilo, da vodni vir ni več v idealnem

stanju in verjetno bodo potrebna večja finančna

vlaganja, da dobava vode v bližnji prihodnosti ne bo

ogrožena.

Podobno je glede bodočih vlaganj izpostaviti še en

infrastrukturni objekt za deponiranje nenevarnih

odpadkovMalaMežakla.Vzačetku letošnjega leta je

bilo izvedeno lasersko snemanje deponijskega

polja, ki je pokazalo, da je prostega volumna še cca.

110 tisoč m3, kar naj bi zadoščalo še za 4 leta

odlaganja. V podjetju se zavedamo, da bo potrebno

deponijski prostor zagotoviti vsaj še za nadaljnjih 10

let in v tej smeri je bila že izdelana ustrezna projektna

naloga. V primeru pozitivnega soglasja lastnikov

glede upravičenosti bodočih vlaganj, bodo takoj

sprožene aktivnosti izdelave projekta in pridobitve

pogojev za novo okoljevarstveno dovoljenje.

Ne glede na vse obstoječe izzive, ki so ali še bodo

vplivali na poslovanje podjetja, lahko potrdimo, da v

preteklem letu ni bilo večjih nihanj v poslovanju

podjetja in se bomo trudili, da tako stabilno

poslovanje tudi ostane.Sspremembocenstoritevod

letošnjega leta dalje, pričakujemo tudi stabilno

finančno poslovanje večine naših dejavnosti. Se pa

zavedamo, da bomo tudi v prihodnjih letih soočeni s

pritiski na povišanje stroškov poslovanja določenih

dejavnosti, za katere še vedno ni ustreznih

sistemskih rešitev na državni ravni.

Direktor

Uroš Bučar, univ. dipl. ekon.
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IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Izjava o upravljanju družbe

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice (v

nadaljevanju podjetje) podaja v skladu z določilom

petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih

družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – upb,

33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 , 82/13, 55/15,

15/17 in 22/19) Izjavo o upravljanju družbe.

Podjetje ne uporablja kodeksa o upravljanju, saj

referenčnega kodeksa za družbe, ki izvajajo

komunalne dejavnosti ni sprejetega. Podjetje pri

upravljanju uporablja in spoštuje predpise, ki jih

določa državna in lokalna zakonodaja, akt o

ustanovitvi in druge interne akte.

Opis glavnih značilnosti sistemov

notranjih kontrol in upravljanja tveganj

v družbi v povezavi s postopkom

računovodskega poročanja

Uprava podjetja je odgovorna za vodenje ustreznih

poslovnih knjig ter vzpostavljanje in zagotavljanje

delovanja notranjega kontroliranja in notranjih

računovodskih kontrol, izbiranje in uporabljanje

računovodskih usmeritev ter varovanje premoženja

podjetja.

Pri postavljenim sistemom notranjih kontrol se

zasleduje glavne cilje:

1. točnost, zanesljivost in popolnost računovodskih

evidenc ter resničnost in poštenost

računovodskega poročanja,

2. usklajenost z zakonodajo in drugo regulativo ter

3. učinkovitost in uspešnost poslovanja.

Uprava podjetja si prizadeva za kontrolni sistem, ki

omejuje nastanek negativnega dogodka in je

stroškovno sprejemljiv. Uprava podjetja se zaveda,

da se ne more v celoti preprečiti napak ali prevar, je

pa sistem notranjih kontrol postavljen tako, da so

možnosti negativnih dogodkov nizke.

V ta namen se izvaja poročanje v skladu s

Slovenskimi računovodskimi standardi, vključno z

vsemi zahtevanimi razkritji in pojasnili, ter redne

zunanje revizijske preglede poslovanja.

V poglavju Izpostavljenost tveganjem tega

poslovnega poročila so podrobneje predstavljena

upravljanja s tveganji. Menimo, da je sedanji sistem

notranjih kontrol podjetja v letu 2019 zagotavljal

doseganje poslovnih ciljev, delovanje v skladu z

zakonskimi določili in pošteno ter transparentno

poročanje v vseh pomembnih pogledih.

Direktor

Uroš Bučar, univ. dipl. ekon.

•••••
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Organi upravljanja in vodenja

Svet ustanoviteljev

Ustanovitelji izvršujejo ustanoviteljske pravice preko

Sveta ustanoviteljev podjetja. Sestavljata ga župana

občin Jesenice in Žirovnica.

Skupščina

Družbenika uveljavljata svoje interese na skupščini.

Sestavljata jo predstavnika občin Jesenice in

Žirovnica. Skupščina odloča o poslovanju podjetja s

sklepi. V vsakem mandatu je predsednik skupščine

predstavnik drugega družbenika.

Direktor podjetja

Direktorja imenuje in odpokliče Svet ustanoviteljev.

Direktor vodi in organizira podjetje na lastno

odgovornost ter zastopa in predstavlja podjetje brez

omejitev.

Polni naziv podjetja: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

Skrajšan naziv podjetja: JEKO, d.o.o.

Vrsta podjetja: Javno podjetje

Matična številka: 5926823

E-mail: info@jeko.si

Osnovni podatki

Lastniška struktura

Podjetje je v lasti občin Jesenice inŽirovnica.Občina

Jesenice ima poslovni delež v višini 92,93 %

osnovnega kapitala podjetja in Občina Žirovnica v

višini 7,07 %. V letu 2019 se je izvedla

dokapitalizacija podjetja v višini 500.000,00 EUR, ki

ohranja lastniške deleže. Osnovni kapital

podjetja je 1.329.148,70 EUR.

Organiziranost podjetja

Leta 2014 je bil, na seji Sveta ustanoviteljev, sprejet

veljavni Akt o organizaciji podjetja in Pravilnik o

sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja.

V okviru organizacijske strukture so tri

organizacijske ravni: direktor podjetja na nivoju

vodstvenega procesa, vodje procesov na nivoju

osnovnih procesov in podprocesov ter procesne

time znotraj osnovnih in podpornih procesov.

Dejavnost javnega podjetja se tako opravlja v okviru

procesov in podprocesov.
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Naslov in sedež: Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice

Osnovni kapital: 1.329.148,70 EUR

Davčna številka: SI67496717

Spletna stan: www.jeko.si
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Poslovno poročilo

Analiza poslovanja družbe

Podjetje izvaja obvezne gospodarske javne službe:

oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje

komunalne odpadne vode, zbiranje, obdelava in

odlaganje odpadkov, pokopališko dejavnost in 24

urno dežurno pogrebno službo ter izbirne

gospodarske javne službe: pogrebna dejavnost,

vzdrževanje javnih površin in oskrba z zemeljskim

plinom.

Podjetje je vezano na točno določeno ozemlje in

deluje v okolju, kjer se prepletata osebna in javna

poraba ter ponudniki in porabniki komunalnih

storitev. V tem okolju se vodstvo srečuje z

drugačnimi izzivi, kot vodstvo v pridobitnih podjetjih.

Podjetje izvaja storitve v občinah Jesenice in

Žirovnica, razen oskrbe z zemeljskim plinom, ki se

izvaja le v občini Jesenice in obdelava odpadkov, ki

se izvaja le v občini Žirovnica.

Organizacijska oblika, znotraj katere se izvaja

dejavnost, mora na eni strani težiti k varovanju in

izpolnjevanju splošnega družbenega interesa, na

drugi strani pamora biti takšna, da izkazuje ustrezen

poslovni uspeh. Podjetje se financira z

zaračunavanjem opravljenih storitev. Individualna

komunalna poraba se zaračuna posameznemu

uporabniku, skupna komunalna poraba, to je

vzdrževanje in urejanje javnih površin, kjer se

posameznikunedadoločiti porabe, pa se financira iz

proračunskih sredstev.

Občine Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora so

lastnice infrastrukture, s katero podjetje upravlja in jo

ima v najemu. Občina Kranjska Gora je solastnik

odlagališča nenevarnih odpadkov in čistilne

naprave, ni pa lastnik podjetja. Na podlagi

pogodbenega razmerja je določeno, da se letno

zaračunava najemnina za infrastrukturo v višini

amortizacije. V poslovnem letu ni bila občanom ali

podjetju izplačana subvencija.

Podjetje kot celota razvršča prihodke in stroške ter

odhodke po skupinah, za izkaze, ki jih podjetje

spremlja podejavnostih, seod računovodskegadela

razlikuje za 347 tisoč EUR interne realizacije, ki se

upošteva pri izkazih med enotami.

Analiza prihodkov

Podjetje je ustvarilo 11.065.583,68 EUR vseh

prihodkov, kar je za 356.386,37 EUR oziroma 3,3 %

več kot preteklo poslovno leto 2018. Največji delež v

strukturi prihodkov imajo poslovni prihodki (95,2 %),

ki znašajo10.865.977,26EURoziroma3,1%večkot

v preteklem letu 1018. Med poslovnimi prihodki je

največji delež 39,7% ustvarjen z storitvami ravnanja

z odpadki.
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Pri ugotavljanju rezultata poslovanja po dejavnostih

je pomembna tudi realizacija, ki se opravi interno v

podjetju med enotami, kar na rezultat poslovanja

podjetja nima vpliva, saj so prihodki enaki stroškom.

V Preglednici 1 so prikazani ustvarjeni prihodki po

posameznih dejavnostih, glede na poslovne in

ostale prihodke. Med ostalimi prihodki je 347 tisoč

EUR interne realizacije, 141 tisoč EUR je posrednih

prihodkov strokovnih služb, predvsem zaradi

prodajedelnicGorenjskebanked.d., za katere jebila

kupnina 68 tisoč EUR. Prejeto je bilo plačilo iz

toženih terjatev, za katere je bil že oblikovan

popravek vrednoti v višini 31 tisoč EUR. Prihodki od

plačanih obresti uporabnikov so bili v višini 12 tisoč

EUR in drugi prihodki v višini 16 tisoč EUR. Od tega

je bilo 9 tisoč EUR inventurnega viška, pretežni del

na posipnih materialih.

Analiza stroškov

Celotni stroški podjetja so znašali 10.688.771,61

EUR. Na višino stroškov pomembno vplivajo stroški

poslovanja, ki predstavljajo 99,7 % vseh stroškov. V

letu 2019 so znašali 10.659.980,36 EUR, kar je za

5,3 % več kot v preteklem poslovnem letu.

Stroški blaga, materiala in storitev so bili v višini 4,8

milijona EUR in predstavljajo 43,8 % celotnih

stroškov. V primerjavi z letom2018 so se povečali za

169 tisoč EUR. Strošek materiala je bil 1,20 milijona

EUR in se je povečal za 3,3 %, kar je 38 tisoč EUR.

Pretežni del povečanja je zaradi višje ceneelektrične

energije in večja količina kupljenega energenta za

oskrbo z zemeljskim plinom.

Strošek storitev, brez upoštevanja najemnine

infrastrukture, je bil 3,63 milijona EUR, kar je 3,1 %

več kot preteklo leto oziroma 108 tisočEUR. Strošek

se je najbolj povečal predvsem pri zbiranju

odpadkov, zaradi oddaje ločeno zbranih frakcij

(nevarni odpadki, veje, ravno steklo), ki so glede na

preteklo leto višji za 28 tisoč EUR. Preostalo razliko

predstavljajo višji strošek storitev na javnih

površinah in obdelavi odpadkov, zaradi večjega

obsega del in ustvarjenih višjih prihodkov.

Strošeknajemnineza infrastrukturo jebil v višini 1,39

milijona EUR. Najvišji strošek najemnine 491 tisoč

EUR je bil na dejavnosti čiščenja odpadnih vod, ki jo

podjetju zaračunavata Občini Jesenice in Kranjska

Gora.

Strošek dela je znašal 3,32 milijona EUR. Na ravni

podjetja so bili stroški dela višji za 9,2%oziroma 280

tisočEUR.Razlogov za dvig stroška je več. Največja

razlika je nastala zaradi oblikovanja rezervacij za

jubilejne nagrade in odpravnine, oblikovane na

osnovi aktuarskega izračuna v višini 212 tisoč EUR.

Januarja 2019 so bile plače v skladu s kolektivno

pogodbo usklajene za 3,75 % in v letu 2019 je bilo
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za 1,59 zaposlenca opravljeno večje povprečno

število delovnih ur.

Med ostalimi stroški so združeni stroški odpisov

vrednosti, finančni odhodki ter drugi poslovni

odhodki ter drugi odhodki. Med stroški odpisov je

najvišji strošek amortizacije v višini 271 tisočEUR. V

letu 2019 je bila izvedena dokapitalizacija podjetja s

katero se je izvedel nakup osnovnih sredstev v višini

500 tisoč EUR, kar je vplivalo na 43,5 % povečanje

stroška amortizacije, v letu 2018 je strošek znašal

189 tisoč EUR. Zaradi nakupa sredstev preko leta,

bo strošek amortizacije imel vpliv tudi v letu 2020.

Pomemben znesek predstavljajo še Drugi poslovni

odhodki, med katera spada strošek finančnega

jamstva in okoljske dajatve za odpadke v višini 634

tisočEUR, 102 tisočEURvodna povračila in 22 tisoč

EUR stroški sodnih taks. Razliko predstavljajo še

Finančni odhodki v višini 18 tisoč EUR in Drugi

odhodki v višini 11 tisoč EUR.

V Preglednici 1 so prikazani podatki po dejavnostih.

Tržne storitve so združene in nastajajo v okviru

posamezne dejavnosti. Največ prihodkov v višini

1,05 milijona je ustvarjenih z izvajanjem tržnih

storitev v okviru javnih površin in pri odlaganju

nekomunalnih odpadkov.

POSLOVNO POROČILO

Dejavnosti poslovanja Poslovni prihodki
Ostali 

prihodki

Strošek 

materiala in 

storitev

Strošek 

najemnine 

infrastrukture

Strošek dela Ostali stroški
Rezultat po 

obdavčitvi

RAVNANJE Z ODPADNO VODO 1.765.945,83 18.308,73 523.602,45 824.821,74 474.966,57 77.618,01 -116.754,21

Zbiranje odpadkov 982.415,27 21.529,12 400.188,46 39.085,32 708.272,25 97.725,06 -241.326,70

Odlaganje odpadkov 1.780.292,16 7.215,66 188.473,40 127.933,85 164.114,67 754.205,08 540.013,71

Obdelava odpadkov 1.729.543,78 125,18 1.712.336,51 0,00 5.369,78 109,29 11.641,27

RAVNANJE Z ODPADKI 4.492.251,21 28.869,96 2.300.998,37 167.019,17 877.756,70 852.039,43 310.328,11

POGREBNO - POKOPALIŠKE STORITVE 598.642,19 9.745,97 209.511,89 22.348,98 345.301,63 63.636,33 -32.410,67

Vzdrževanje cest 1.207.909,60 18.546,12 574.911,00 0,00 603.743,08 129.014,75 -81.213,11

Vzdrževanje zelenih površin 141.379,57 3.592,83 48.258,80 0,00 118.805,69 12.767,92 -34.860,01

VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN 1.349.289,17 22.138,95 623.169,80 0,00 722.548,77 141.782,67 -116.073,12

OSKRBA S PITNO VODO 1.116.672,09 13.651,43 306.178,64 318.175,21 376.878,23 225.291,61 -96.200,17

OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM 599.026,45 2.341,78 325.762,61 57.992,96 141.842,31 23.723,26 50.844,39

TRŽNE STORITVE 1.385.565,66 10.155,28 541.670,39 0,00 376.399,55 114.755,18 354.513,03

SKUPAJ 11.307.392,60 105.212,10 4.830.894,15 1.390.358,06 3.315.693,76 1.498.846,49 354.247,37

Preglednica 1: Prihodki in stroški po vrstah glede na dejavnost
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ZAPOSLENI 2019 2018 2017 2016 2015

Število zaposlenih (konec leta) 127 126 127 127 130

Povprečno število zaposlenih iz ur 129,16 127,57 127,43 131,63 132,34

REZULTAT  2019 REZULTAT  2019 REZULTAT  2019 REZULTAT  2019

Odvajanje odpadne vode -5.830,73 -56.155,39 2.481,80 -59.504,32

Čiščenje odpadne vode -60.220,73 5.452,66 0,00 -54.768,07

RAVNANJE Z ODPADNO VODO -66.051,46 -50.702,73 2.481,80 -114.272,39

Zbiranje odpadkov -184.247,07 -51.676,29 27.068,24 -208.855,12

Odlaganje odpadkov 491.695,55 61.085,28 287.592,89 840.373,72

Obdelava odpadkov -2.733,44 9.183,45 0,00 6.450,01

RAVNANJE Z ODPADKI 304.715,04 18.592,44 314.661,13 637.968,61

POGREBNO - POKOPALIŠKE STORITVE -19.549,75 -12.860,96 0,00 -32.410,71

VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN -85.762,39 -30.310,73 10.224,57 -105.848,55

OSKRBA S PITNO VODO -71.286,73 -24.913,41 22.426,80 -73.773,34

OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM 52.047,09 0,00 13.101,36 65.148,45

Davek od dobička 12.558,97 1.622,94 8.382,79 22.564,70

REZULTAT 101.552,83 -101.818,33 354.512,87 354.247,37

OBČINA JESENICE OBČINA ŽIROVNICA TRŽNA DEJAVNOST
PODJETJE JEKO - PROCESI

SKUPAJ

v EUR

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU 2019 2018 2017 2016 2015

Skupni letni prihodki 11.412.605 11.038.731 11.721.586 10.168.046 8.887.954

Čisti prihodki od prodaje 10.854.893 10.497.333 11.458.572 9.939.621 8.613.435

Vrednost aktive 9.666.907 8.618.208 8.480.852 8.184.092 6.392.279

Dobiček poslovnega leta 354.247 494.041 810.828 373.437 291.968

Kratkoročna sredstva (konec leta) 7.183.263 6.771.026 6.715.068 6.412.741 4.737.140

Kratkoročne obveznosti (konec leta) 2.133.023 2.235.214 1.850.924 1.521.930 1.398.968

Kapital (konec leta) 2.690.863 2.373.921 2.944.757 2.243.453 1.852.808

Preglednica 3: Podatki o poslovanju za obdobje petih let

KAZALNIKI 2019 2018 2017 2016 2015

Stopnja lastniškosti financiranja 0,278 0,275 0,347 0,274 0,290

Stopnja dolgoročnosti financiranja 0,779 0,741 0,782 0,687 0,781

Stopnja osnovnosti investiranja 0,246 0,184 0,193 0,203 0,243

Dolgoročnost investiranja 0,256 0,198 0,207 0,215 0,258

Kapitalska pokritost osnovnih sredstev 1,130 1,497 1,798 1,350 1,195

Neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti 2,327 2,194 2,457 2,866 1,850

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 3,283 2,946 3,530 4,106 3,252

Kratkoročna pokritost karatkoročnih obeznosti 3,368 3,029 3,628 4,225 3,386

Gospodarnost poslovanja 1,028 1,053 1,085 1,038 1,030

Čista dobičkonosnost kapitala 0,150 0,263 0,379 0,200 0,187

Dividendnost osnovnega kapitala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Preglednica 2: Rezultat poslovanja 2019 po občinah in dejavnostih
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V podjetju je bilo na dan 31.12.2019 zaposlenih 11

invalidov, kljub redni upokojitvi enega invalida. Podjetje

izpolnjuje oziroma presega zahtevano zakonsko kvoto

zaposlenih invalidov. Pred Invalidsko komisijo Zavoda

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sta bila

uvedena dva postopka za pridobitev pravic iz

invalidskega zavarovanja, ki pa še nista zaključena.

Vsi zaposleni delavci, ki imajo priznan status invalida,

imajo določene omejitve pri delu, kar pomeni, da je

zmožnost teh delavcev za opravljanje dela dejansko

nižja (krajši delovni čas, omejitve zaradi napora pri delu,

fizične omejitve).

Pri primerjavi podatkov o odsotnosti z dela zaradi

bolezni ali poškodbe lahko ugotovimo, da je bil v zadnjih

petih letih delež odsotnosti, glede na skupno število

vseh ur, najvišji prav v letu 2019. Razlog je večje število

V poslovnem letu je bilo, po kadrovski evidenci, povprečno število zaposlenih 129 delavcev, pri čemer je bilo

povprečno število zaposlitev za nedoločen čas 127 in za določen čas 2. Povprečna starost zaposlenih je bila

46,2 let. Na dan 31.12.2019 je bilo zaposlenih 24 žensk in 103 moški.

31/12/2018 31/12/2019 Plan 2019 I 19/18 I 19/Plan19

Vodstveni proces 2 2 2 100 100

Podporni procesi

Finančno - računovodski 8 7 8 88 88

Splošno kadrovski 5 5 5 100 100

 IT in GIS 2 2 2 100 100

Analiza, planiranje in nadzor 0 0 0 0 0

Nabava in skladišče 3 3 3 100 100

Procesi  in  podprocesi

Odvajanje odpadne vode 11 12 12 109 100

Čiščenje odpadne vode 5 5 5 100 100

Zbiranje odpadkov 25 25 25 100 100

Odlaganje odpadkov 7 7 7 100 100

Pogreb. pokopališke storitve 8 9 9 113 100

Vzdrževanje javnih površin 35 35 34 100 103

Oskrba s pitno vodo 11 11 11 100 100

Oskrba z zemeljskim plinom 4 4 4 100 100

Skupaj 126 127 127 101 100

Število delovnih razmerij za nedoločen in določen čas

Slika 1: Gibanje zaposlenih v letu 2019

Preglednica 4: Število zaposlenih po procesih

Na dan 31.12.2019 je prenehalo delovno razmerje dvema zaposlenima. 1.1.2020 je bilo v podjetju 125

zaposlenih. Izobrazbena struktura zaposlenih, se v primerjavi s preteklim letom, ni bistveno spremenila.

Zaposleni
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zaposlenih, ki so bili odsotni dalj časa (več kot 30 dni)

zaradi operacij in dolgotrajnih zdravljenj oziroma

rehabilitacij po poškodbah.

V letu 2019 se je zgodilo devet nezgod pri delu. Razen

dveh, so bili lažji primeri poškodb, ki niso zahtevali

daljše odsotnosti delavcev. O nezgodah pri delu je bil v

skladu s predpisi obveščen tudi Inšpektorat za delo.

Zaradi nezgod pri delu je bilo izgubljenih 6.364 ur, od

tega je bil en delavec odsoten 2.088 ur (vse leto), en

delavec 1.868 ur in en delavec 926 ur, kar vse skupaj

predstavlja 77% vse odsotnosti zaradi nezgod pri delu.

V podjetju poskušamo z različnimi ukrepi izboljšati

pogoje dela zaposlenih delavcev. Pri nakupu nove

opreme in delovnih strojev skrbimo, da je le-ta sodobna

in funkcionalna. Pregledi in preizkusi delovne opreme

se tekoče opravljajo. Ob pregledih težke komunalne

mehanizacije in vozil se opravljajo tudi meritve hrupa.

V skladu s potrebami in zakonodajnimi zahtevami, se

zaposleni redno udeležujejo različnih oblik

izobraževanja in strokovnega usposabljanja. Podjetje

je izvajalo izobraževanja inusposabljanja zaposlenih, ki

jih zaposleni potrebujejo za nemoteno opravljanje

svojega dela in zakonsko obvezna usposabljanja

(redna usposabljanja voznikov tovornih vozil, varstvo

pri delu, preizkus usposobljenosti za varilce, tečaj

varnega dela s TGM in LGM, izpit za upravljanje z

viličarjem, NPK cestni preglednik, varno delo zmotorno

žago in traktorjem, …). Skupaj je bilo za različna

izobraževanja in usposabljanja v letu 2019 namenjenih

1.137 delovnih ur in 17 tisoč EUR sredstev.

Veliko pozornosti posvečamo varnosti in zdravju pri

delu, tudi promociji zdravja na delovnem mestu, kar je

zapisano v nadaljevanju tega poročila, v okviru

družbene odgovornosti.

Na podlagi Pravilnika o osebni varovalni opremi

skrbimo, da so delavci opremljeni z zaščitnimi in

varovalnimi sredstvi. Ukrepi, predvideni v Izjavi o

varnosti z oceno tveganja, so bili izvedeni. Obdobni

preventivni zdravstveni pregledi se opravljajo v skladu

s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih

delavcev (Ur. list RS, št. 87/02, 29/03, 124/06, 43/2011)

ter na osnovi Zdravstvene ocene delovnih mest. V letu

2019 je bilo opravljenih 45 zdravniških pregledov,

delavci so opravili tudi predpisana cepljenja proti

trebušnemu tifusu, hepatitisu A in B ter klopnemu

meningoencefalitisu.

Slika 2: Struktura zaposlenih glede na starost in glede na stopnjo izobrazbe na dan 31.12.2019

Preglednica 5: Odsotnost delavcev zaradi bolezni ali

poškodbe, glede na skupno število ur v letu

Leto
Ure bolovanja in 

poškodbe pri delu

Vse ure 

SKUPAJ
Delež %

2015 20.152 276.492 7,29

2016 18.802 275.062 6,84

2017 19.399 265.184 7,32

2018 16.398 266.355 6,16

2019 23.282 269.681 8,63
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Zavedamo se, da nam družbena odgovornost

(odgovorno podjetništvo) omogoča doseganje

poslovnih prednosti z izgrajevanjem ugleda in

pridobivanjem zaupanja ljudi, ki so zaposleni v našem

podjetju, so naši poslovni partnerji ali pa so uporabniki

naših storitev. Zavedamo se, da si naše stranke želijo

zanesljivega partnerja z dobrim slovesom, naši

dobavitelji pa si želijo partnerja, ki bo pravočasno

poravnaval svoje obveznosti.

Podjetje seuvrščamed1,5odstotkaslovenskihpodjetij,

ki so prejemniki Platinaste bonitetne odličnosti, ki ga

podeljuje Bisnode Slovenija. S certifikatom se potrjuje,

da podjetje že tretje leto zapored dosega mednarodni

standard zlate bonitetne odličnosti in spada v platinasti

razred bonitetne odličnosti v Sloveniji, ter sodi med

najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte.

V podjetju nenehno gradimo na kakovostni družbeno

odgovorni komunikaciji z javnostjo. V ta namen se

poslužujemo številnih načinov ozaveščanja,

pripravljamo članke, preko katerih občane obveščamo

o aktualnem dogajanju iz vseh področij dejavnosti, ki jih

izvajamo.

Zavedamo se, da je uspeh podjetja v veliki meri odvisen

od znanja in usposobljenosti zaposlenih in odnosamed

sodelavci. Podjetje družbeno odgovornost do svojih

zaposlenih izkazuje z izvajanjem varnosti in zdravja pri

delu ter nagrajevanjemglede na rezultate dela. V okviru

promocije zdravja na delovnem mestu se prizadeva

izboljšati zdravje in dobro počutje delavcev. Osveščali

smo jih s pisanjem člankov o zdravem načinu življenja

(kakšna je zdrava malica, pomen hidracije, zdrava

hrbtenica,…) ter vzpodbujamo zdrav življenjski slog,

zato se je omogočilo vsem zaposlenim, da so se

pripravljali in udeležili letnih komunalnih iger vTrebnjem

in zimskih komunalnih iger v Kranjski Gori. Celotno

prireditev je organizirala Komunala Kranjska Gora v

sodelovanju z našim podjetjem. Preko leta je bilo

zaposlenim omogočeno igranje košarke v telovadnici in

poleti odbojka na mivki ter letovanje v počitniških

kapacitetah. Za otroke zaposlenih je bila v decembru

organizirana predstava in obdaritev otrok zaposlenih.

Počasi dodajamo kamenčke v mozaik oblikovanja in

ustvarjanja otrokovega zdravega in varnega

življenjskega okolja in navad. Pripravili smo program

ekološkega ozaveščanja »Ohranimo čisto okolje«, ki je

namenjen ekološkemu ozaveščanju otrok in mladine.

Cilji projekta so zavedanje pomena pitja vode iz pipe,

vzpodbujanje in pridobivanje eko zavesti, vzgoja za

okoljsko odgovornost, vzgoja za zdrav način življenja v

zdravem okolju, učinkovita raba naravnih virov in

zmanjšanje količine odpadne hrane in uporabnih stvari.

Že tretje leto zapored smo organizirali in izvedli projekt

Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev, v

kateregasosevključilešole iz občinBled,Bohinj,Gorje,

Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica. V

okviru projekta je bilo najprej izvedeno izobraževanje

četrtošolcev, nato so učenci odpadno jedilno olje iz

gospodinjstev prinašali v zbirne centre. Za zmagovalne

oddelke 4. razredov, ki so zbrali največ odpadnega

jedilnega olja, v povprečju na učenca, je bil junija

organiziran izlet v Piran. Iz vsake občine, ki je

sodelovala v projektu, smo na izlet peljali razred, ki je

zbral največ odpadnega jedilnega olje (skupno 8

oddelkov razredov). V vseh občinah smo organizirali

tudi zaključne dogodke, ki so bili medijsko zelo dobro

podprti. V okviru projekta je bilo zbranega več kot 16 ton

tega odpadka.

Utečeno smo izvajali oglede infrastrukturnih objektov v

upravljanju in tako omogočili mladim, da so spoznali

delovanje čistilne naprave, si ogledali zbirna centra ter

od kod priteče pitna voda.

Zavedamo se, da so poleg ustvarjanja dobrih poslovnih

rezultatov pomembne tudi stvari, ki zaposlenim in

prebivalcem v okolju, v katerem podjetje deluje,

omogočajo bogatejše, bolj kakovostno in lepše

življenje.

POSLOVNO POROČILO

Kakovost za razvoj družbene odgovornosti

Zavvedammoo sssseeee,, ddaa nnaaaammmm dddddruužžbbbeeennna oodddgggoovornnooossstt

((ooddggoovvvooorrrnnnoooo pppoooddddjjjeettništvvo)) omoggooočččaa dddooossegannjee

ppooslovnih prednossttii zz iizzzggrajevaannjeeemmm uugglleedddaa in

pridobivanjem zaupaannjjaa ljjuudddi, ki sooo zappoooossslenii vv nnaaaašššem

ppodjeetju, so naši possllooovvnii pppaartnerjr ii aaallii ppaaaa sso uppooorraabbbnnnniikki

naših storitev. Zaveedddammoo sse, da ssii nnaaššeeeee strannkkkkkee žžeeliiijjjooooo

zaanesljivega partnneerjjr aa zz dobrim ssslllooovessoommmmm, nnaššiii

dddddooooooobbbbbbbbaaaaaaaaavvvitelji pa si žeeelliijjooo partnerjr a,, kkkii bbbo prraaaaavvvoočččaasssnnno

ppooorrrrrraaaaaaaaavvvvvvvvvnnnaavvvvvvvaaaaaaaaalllll ssssvoje obbbvveeznosti.

kaappacciitteeetttaahh.. ZZZZZaa oooootttrrokkeee zzzzzaaapooooossssssslllllleeeeeennnnihhhhhhh je bila v deecccccceeeeeemmmmmmbbbbbbbrrrrruuuuu

orggaanniizziiirraaannnaaa pppprrreeedddsssttaavaa inn ooooobbbbbbbbdddddaaaarriiittev otrok zaappppppooooooslleenniiihhhhh..

Poččččččččččaaaaaaaaaaaassssssssssssiiiiiiiiii ddooddaaajjjaaaammmmmooo kkkkaaaammennčččččkkkkeee vvvvvv mmmmmmooooozzzzzaaaaaaiiiik oblikovanja inn

uussssttttvvvaaaaaaaarrrrrrrrrrjjjjjjjjjjrrrrrrrr aaaaaaaaaaanjaaaa ooooootttttrrrooookkkkooovvvveeeegggaaa zzzzzdddddddrrrrrraaaaaaavvvvvvvveeeeeeegggggga inn vvvarrrnneeeeeeeegggggggggaaaaaaa

živvlljjjennnjjjssskkeeegggggggggaaaaaaaaaaaa ooookkooolllllllljjjjjjjjaaaaa iiinnnn nnaaavvvvaaaaaddddddd.. PPPPPPPPrrrrrrrriiiiiiipppraaaaaavvvvvilli smmoo programm

ekoolloooošškeegggaaa ooozzzaaaavvvvveeeeeešššššššššššččččččččččaanja »»OOOOOOhhhhhhrrrrrrraaaaannnnnnniiiiiiimmmmmmoooooooo čččččččččiiiiissssto okolje«, kki je

nameeennnnjenn eeeekkkkkkoolloooššškkkkeeemmmmmuuu oozzaaveeššššššščččččččččččaaaaaaaaaannnnnnnjjjjjjjuuuuuu oooootttrrrrrooooookkkk in mmladine.

Cilji pprrrrooooojjjeeeeekkktttaaa ssooo zzzaaaaavvvvveeeedddanjjeee ppooooommmmmmmmmmeeeeeeeeeeennnnna piiiiiittttttttjjjaa vvvoode izz pipe,

vvvzpoddbbbbuujjjjaannjjee iiinnn pppprrriiiddddooobbivvaaaannnnnjjjjjjeeeeee eeeeeeekkkkkkkkoooooooo zzzaaaaaaaavvvvvveeeeeesti, vzzggojaa zza
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Konec novembra 2018 je podjetje sprejelo nov

interni Pravilnik o izvajanju postopkov naročanja. Z

njim so, poleg upoštevanja vseh sprememb

zakonodaje, poenostavjeni postopki naročanja in

bolj natančno opredeljeno ravnanje oddaje

evidenčnih naročil ter poročanja.

Večji del naročil podjetja predstavljajo evidenčna

naročila. Izvedena so po postopku zbiranja ponudb.

Izvedli smo 66 postopkov zbiranja ponudb.Število je

nižje kot v preteklem letu, kar sledi našemu cilju, da

se sklene več pogodb za daljši čas, da se zagotovi

določeno kontinuiteto izvajanja storitev oziroma

dobaveblaga, s čimnižjimi cenami.Na ravni podjetja

sklepamo pogodbe za dobave materiala in izvajanja

storitev, ki so skupna za celotno podjetje (dobava

raznega potrošnega materiala, pisarniškega

materiala, storitev rednega servisiranja opreme…).

Prav tako izvajamo postopke za posamezne

procese ter za manjša gradbena dela, v vrednostih

pod zakonskimi roki za objavo na portalu javnih

naročil.

Podjetje izvaja javna naročila za nabavo materiala,

za potrebe vzdrževanja infrastrukture, za lastna

osnovna sredstva in po naročilu občin lastnic, tudi za

investicije v infrastrukturo. V tem primeru, v soglasju

z lastnicama infrastrukture, pripravimo razpisno

dokumentacijo in izberemo ponudnika. Občini,

podjetje in izbrani ponudnik podpišemo večpartitno

pogodbo, po kateri sta občini neposredni plačnici

računov, naše podjetje pa izvaja nadzor nad

izvrševanjem pogodbenih obveznosti.

Oddano je bilo statistično poročilo o evidenčnih

naročilih za leto 2019. Na portalu e-naročanje smo

javnoobjavili pogodbe, katerih je vrednost presegala

10.000,00 EUR (brez DDV) in bila nižja od mejnih

vrednosti po ZJN-3.

Izvedli smo 28 postopkov oddaje naročila male

vrednosti in 3 postopke oddaje naročila po odprtem

postopku z objavo v UL EU. Neuspešnih je bilo pet

postopkov in sicer:

Popravila delovnega orodja in delovnih

priključkov podjetja v letu 2019 – nismo prejeli

ponudbe, ponudbo smo prejeli ob ponovitvi

razpisa.

Dobava vodomerov za obdobje treh let –

postopek je bil s sklepom ustavljen.

Čiščenje poslovnih prostorov za obdobje dveh let

– v prvem razpisu nismo prejeli ponudbe, v

ponovitvi edina prejeta ponudba ni bila

dopustna, v tretji ponovitvi pa smo prejeli

dopustno ponudbo in podpisali pogodbo.

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov –

nismo prejeli ponudbe. Ob ponovitvi razpisa

smo prejeli dopustno ponudbo in sklenili

pogodbo. Izbrani ponudnik Ekogor d.o.o. je z

dnem 1.7.2019 pogodbo odpovedal zaradi

neurejenih razmer na trgu prevzema lahke

frakcije. Kapacitete termičnih objektov na

območju Republike Slovenije ne zadoščajo

potrebam na trgu oziroma so namenjene

določenim zaokroženim območjem in zato so

prevzemniki odpadkov odvisni od izvoza

odpadkov v tujino, kjer pa so cene prevzema

precej višje kot so bile dogovorjene s

pogodbo. Ekogor d.o.o. je pogodbo

odpovedal, ker je z izvajanjem te pogodbe

samsebi povzročal neposrednogospodarsko

škodo. Razpis smo ponovili. Zaradi visoke

ocenjene vrednosti je bil izveden odprti

postopek z objavo tako na portalu

www.enarocanje.si kot tudi v UL EU. V

odprtem postopku so roki objav daljši in za

vmesno obdobje enega meseca smo izvedli

postopek oddaje naročila male vrednosti,

zaradi krajših rokov.

Nabava in izvajanje javnih naročil

KKKKKKoooooonnnnneeeeeccccccccccc nnnnnnnnnnnnnnnnoooooovvvvvvvvvvvvemmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrraaaa 222222222220000000000000111111111188888888 jjjjjjeeeee pppppooooodddddjjjjeeeeettttjjjjeeee sssppprrreeejjeelloo novv

iinnnntttteeeerrrrrnnnniiiiii PPPPPPPPPPPrrrrrrrrraaaavviilllllllnnnnnnnnnnnniiiiiiikkkkkkkkkkkk ooooooooooo iiiiiiiizzzzzzzzzzzzzvvvvvvvvvvaaaaaaajjjjjjjjaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnjjjjjjjjjjuuuuuuuu pppppooooossssstttttooooopppppkkkkkoooov nnaarroččaaannnja. Z

nnnnnnjjiiiimmmm ssssooooo,, ppppppppppppoooooooolllllleeeeeggggggggg uuuuuuupppppppppppoooooooššššššššttttteeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvaaaaaaannnnnnjjjjjjaaaa vvvvvvssssseeeeehhhhhh ssspprreemmeemmbb

zzzzaakkkkkooooonnnnnnoooooddddaaaaajjjjjeeeeee,,, pppppppoooooeeeeeeeeeeeeennooooooooooosssssssssssttttaaaaaavvvvjjv ennii ppppppoooooooosssssttoooopppppkkkkiiii nnnnaaarrrrooočččaannjjaa iinn

bbbbbboooljjjj nnnnnaaaaatttttannnnnččččččnnnnnoooo oooooooppppppppprrrrreeeeeeedelllllllljjjjjjjjjjeeeeeeeeeennnnnnnooooooo rrrrrrrrrraaaaaavvvvvnnaanjjee ooddddddaajjee

eeeeeeeevvvvviiddddeeeeeennnnnčččččnnnnniiiihhh nnnnnnaaaaarrrrrooooočččččiiiiillllll tttttteeeeeerrrrrrr pppppppoooooorrrroooooočaannnnnnnnnnjjjjjjaaaaaaaaa.....

VVVVVeeeeeečjjii dddeelll nnnnaaaarrooočččiiiillll pppppoooooooooooddddddddjjeeeeeettttttjjjjjjjjaaaaaa pppppppreeeeeedstttaaaavvllljjjaaaajjjoooooo eeeeeeeevvvvvvviiiiiidddddddeeennnčččnnaa

nnnnnaaaarročččččiiiillaaa.. IIzzzvvveeeddeennaa ssoo pppppoooooooooo ppoooooooosssssssttttttoooooooopkkuu zbbbbbiiiiiirrrrrrraaaaaaannnnnnnnjjjjjjjjaaaaaaaa pppoonnuddbb..

IIIIIzzzzzvvvveeeeeddddddllliiii sssmmmooo 6666666 pppooosssttoopppkkkkovv zzzzzzzbbbbbbiiiiiirraaaannnnnnjjjja pppooooonnuudddddbbbbbb.ŠŠŠŠŠŠŠŠtttttteeeeeeevvvvvvillllllloooooo jjee

postopku z objaavvoo v UULL EEEEEUUUUU... Neeuuussssspppppeeeešššnnih je bbiilloo pet

postoppkov in ssiicceerr:

PPopravila delovnneeeeegggggaaa ooooorrrrrooddddjjjjjaaaa iinn deloovvnnih

pprriikkljjuččkkov pooddjjeeeeettttttjjjjjjjjjaaaaaa vvvv llleeeetttuuu 22220000199 –– nniismo pprreejjeellii

ponudbe, ponnuddbbbbboooo ssssmmmmmoooo ppprrreeejjeeli oobb ponoovviittvvii

raazzppiisa.

Dobaavvaa vvodoommerovv zzzzzzzaaaa oooooooobbbbbbbdddddobbjjee treh let –

postoopekk je bil ss sskkkllleeeeeepppppppoooommmmm uuustaavljen.

Čiščenje poslovvnih pprrooossstoooorrrrooovvv zzzzaa oobdobje dvveehh let
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Podjetje je zaradi izvajanja različnih obveznih

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,

izvajanja ostalih gospodarskih javnih služb ter tržnih

dejavnosti, vsakodnevno izpostavljena različnim

poslovnim in finančnim tveganjem.

Regulatorna tveganja

Poslovanje podjetja je povezano s predpisi, tako na

državni, kot lokalni ravni. Podjetje v ta namen

sodeluje predvsem z lokalnimi organi v postopkih

priprave predpisov.

Podjetje ima z občinama sklenjen Dogovor o

potrjevanju in poračunavanju cen gospodarskih

javnih služb. Sklenjen je bil zaradi zagotavljanja

cenovne politike na področju cen storitev obveznih

občinskih gospodarskih služb. V letu 2019 so bili

pravočasno pripravljeni elaborati, nove cene pa so

bile sprejete v februarju 2020.

Prodajno tržna tveganja

Podjetje je vezanona točnodoločenookolje in deluje

v izrazito monopolnem položaju. Prost trg je le pri

prodaji zemeljskega plina, kjer lahko uporabniki

prosto izbirajo dobavitelja in pri izvajanjuy pogrebnih

storitev.

Nabavno cenovno tveganje

Vpliv ukrepov za zmanjšanje cenovnih tveganj pri

nabavah energentov, materialov in storitev je

omejen. Gibanje nabavnih cen in njihov vpliv na

poslovne odhodke se obvladuje s sklepanjem

večletnih pogodb z dobavitelji pomembnejših

storitev in materialov. Za dobavo električne energije

smo se vključili v skupen razpis več podjetij in si tako

pridobili nižjo ceno energenta, kot bi jo dosegli z

individualnim razpisom.

Kljub sklenjeni dolgoročni pogodbi je bila cena, za

prevzem in obdelavo dehidriranega blata iz

Centralne čistilne naprave na Jesenicah, zaradi

razmer na trgu, spremenjena za leto 2020. Povečala

se je za 100,00 EUR/t.

Operativna tveganja vseh poslovnih funkcij

Pred njimi se zavarujemoznenehnimnadzoromnad

razvojem in delovanjem informacijskih sistemov.

Uporabljamo uveljavljene poslovne informacijske

sisteme, ki jih neprekinjenonadzorujemo.Varnostne

kopije podatkov hranimo na različnih lokacijah.

Izvajamo tudi postopke preverjanja procesov in

modelov ter določanja pristojnosti posameznih

zaposlenih.

Obratovalna tveganja

Na čistilni napravi, z izgrajeno tretjo stopnjo čiščenja

pred štirimi leti, so še vedno prisotna tveganja zaradi

nenadnih večjih okvar na obratovalnih sistemih. Pri

obratovanju čistilne naprave je, zaradi omejitve

čezmejnega pošiljanja blata, prisotno tudi tveganje

zaradi ne sprejemanja blata iz čistilnih naprav.

Podjetje ima za odlaganje odpadkov pridobljeno

okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje Deponije

Mala Mežakla št. 35407-5/2009-18 z dne

29.11.2011. Za obvladovanje tveganj za okolje se

izvaja Obratovalni monitoring odlagališča, ki zajema

vse segmente okolja: emisije v vode, emisije v zrak,

hrup in vonj. Poleg navedenega se izvaja še vhodna

kontrola odpadkov, ki se odlagajo na odlagališču

nenevarnih odpadkov Mala Mežakla.

V Sloveniji se je pojavilo večje število vnetij in

požarov odpadkov, ki so predstavljali ekološko

škodo v okolju. Podjetje je za zmanjšanje tveganja

vnetja in požara na odlagališču nenevarnih

odpadkov Mala Mežakla namestilo infrardečo

kamero, ki beleži spremembe temperatur na polju

odlagališča in alarmira spremembe. Dostop do

kamere je omogočen tudi poklicni gasilski enoti.

POSLOVNO POROČILO

Izpostavljenost tveganjem

Poodddjjettjjjee jjjee zzzaaaarrrraaaadddiii iiizzzvvajannja rraaazzzllliiččnih obveezniihh

občinskihh gggoooosssppppoooddaarrsskkiihhh jjjjaaaaaavvvvvnnnniiiihhhh sssslllllluuuuuužžžbb vaarrrssstttva okkooollljjjjaaaa,,

izvajanja ostalih gosssppppooodddaarrsskkih jjaavvnniihh služb terr tttrržžžnnih

dejavnosti, vsakooooooooooddddddddddnnnnnnnnnneevnnoooooooo iiizzppostavljena rraaaazzzllliiiččniimm

poslovnim iiiiiiiiiinnnnnnnnnnn fffffffffffiiiiiinannnnnnnnččččččččččččnnnnnnnnnnnniiiiiiiiim tvvveeeegggaannjem.

RRRRRRRRReeeeeeeeggguullaaaaaaaattttttttoooooooooorrrrrrrrnnaaaa tvegaannnnjja

PPPPPPPPoooooooooooslovannjjee podjeettjaa jjjeee povezannnoooo sss ppreeeedddppisi taakkkkkoooo nnaa

razzmmmeerr nnnnaaa tttrrggguu, ssssppprrreeemmeenjennaaaaaa zzzzzzaaaa lleto 2020. Poooovvvvvvvveeeeečččččaalaa

seee jjjee zzaa 1100000,0000000 EEEEEUURR//tt// ..

OOOOppppeeerrraaaattttiiiiivvvvnnnnnnnaaaa tttvvvveeeegggggaaannjjaaaa vvvvssssseeeehhhh pppppooooosslloovnihh ffuunnnnkkkkccciiiijjjj

PPrrreeeeddddddddnnnnjjjjjiiimmmmmmiiiii ssseee zzaavvaarruujjjeeeemmmmmmmooooo zzzzzz nneeeeennnnneehnimnaddzzzzoorrooommmmmnnnnnnaaaaaadddddd

rrraaazzzzzzvvvvvoojjjjeeemmmm iiiinnn dddeellooovvvvvaaaannnnnjjjjjeeeeeem innffoormmaacijskih siissssssttttttteeeeemmmmmmmmoooooovvvvvv...

UUUpporaabbblllljjjammmmmoo uuuuvvvvveeeelljjjjavvvllljjjjeeennne poslovne inffoorrrrmmmmmaaaaccccciiiiijjjjjjssssskkkkkkkeeeeeeee

sssisssstteeemmmmee,, kkkiiii jjjjihhhhnnnnneeeeppppprrrreeeeeeekkkkkkiiinnjjjjjeeeeenonnadzzoorujemmoo... VVVVVVaaaaarrrrrrnnnnnooooosssstttttnnnnnneeeeee
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Pri poslovanju odlaganja odpadkov so prisotna tudi

obratovalna tveganja, ki vplivajo na poslovanje

celotnega podjetja. Ustvarjen dobiček pri

deponiranju nekomunalnih odpadkov omogoča

pokrivanje nastalih izgub pri poslovanju GJS v obeh

občinah. V kolikor deponija preneha obratovati, bi to

vplivalo na izpostavljenost cenovnega tveganja in s

tem na poslovanje podjetja. V letu 2020 so bile

februarja sprejete nove cene GJS v obeh občinah,

zato se tveganje, da se s prenehanjem obratovanja

deponije ob zapolnitvi, ne bo pokrilo izgub,

zmanjšuje.

Podjetje nima infrastrukture za obdelavo mešanih

komunalnih odpadkov. Na lokaciji Mala Mežakla

obdelavo izvaja podjetje Ekogor d.o.o., ki je

koncesionar, na podlagi koncesijske pogodbe za

obdelavo mešanih komunalnih odpadkov za občino

Jesenice. Občina Žirovnica nima sklenjene

koncesijske pogodbe za obdelavo, zato na podlagi

odloka todejavnost opravlja podjetje.Gledena to, da

podjetje ne upravlja z zakonsko določeno

infrastrukturo, potrebno za obdelavo mešanih

komunalnih odpadkov, se tveganje poslovanja

zmanjšuje z izvajanjem javnega razpisa za obdelavo

odpadkov.

Finančna tveganja

Finančna tveganja se praviloma obvladujejo v

procesu upravljanja finančnih sredstev in

obveznosti, predvsem z načrtovanjem prihodnjih

denarnih tokov, kar je povezano tudi z likvidnostnim

tveganjem. Likvidnostno tveganje obvladujemo s

spremljanjem terjatev in izterjavo zamujenih plačil. S

takim poslovanjem podjetje lahko svoje obveznosti

redno poravnava. Ocenjujemo, da je odstotek

neplačanih računov pravnih in fizičnih oseb na

področju gospodarske javne službe ravnanja s

komunalnimi odpadki obvladljiv, saj s sprotnimi

izvršbami in sodnimi postopki podjetje obvladuje

terjatve. Podjetje je nosilec certifikata Platinasta

bonitetna odličnost, saj že tretje leto zapored dosega

mednarodni standard zlate bonitetne odličnosti in

spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne

subjekte.

Na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja mora

podjetje zbirati sredstva za namen finančnega

jamstva za čas zapiranja deponije in trideset let po

zaprtju deponije. Vsako leto skozi zaračunavanje

storitev zberemo in v bilancah prikazujemo med

rezervacijami predpisano višino finančnega

jamstva. Strošek finančnega jamstva je že vključen

v ceno storitev in edino tveganje, ki bi bilo možno je,

močno poslabšana plačilna disciplina naših

uporabnikov.

Ocenjujemo, da je kreditno tveganje zmerno in ga

obvladujemo s preverjanjem bonitet poslovnih

partnerjev, izterjavo terjatev (redno opominjanje,

vlaganje izvršb in tožb). V primeru poslovnih

dogodkov večjih vrednosti (dobava blaga, izvedba

storitev) zahtevamopredložitev bančnih garancij (za

resnost ponudbe, za dobro izvedbo del ter za

odpravo napak v garancijski dobi). Tveganje

neporavnanih terjatev usklajujemo s sprotnim

oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev.

Obrestno tveganje v podjetju je minimalno,

sklenjeno je le en finančni najem po nespremenjeni

obrestni meri.

Podjetje nima najetih kreditov v tujini ali kreditov z

devizno klavzulo, ne pridobiva prihodkov na tujem

trgu in ne nabavlja surovin ali materiala na trgu zunaj

EU, zato ni izpostavljena kakršnemu koli

pomembnemu valutnemu tveganju. Podjetje nima

oblikovanih posebnih mehanizmov.

PPPPPrrrriiii ppppooooossssssssssllllloooooooooooovvvvvvvvvvvvvaaaannnnnjjjjjjjjjjjjjjjuuuuuuuuuu oooooooooooddddddddddllllllllllllaaaaaaaaaaaaggggggggggggggggaaaannnnnnjjjjjjjaaaaaaaaaa oooooooooooodddddddddddpppppppppppaaaaaadddddkkkkkkoooooovvvvv sssso ppprriissottnnaa tuudi

ooooobbbbbbbbbrrrrrrrrrraaaaatttttooooovvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaallllllllnnnnnnnnnaaaaaaaaaa tttttttttttvvvvvvvvveeeeeeeeeegggggggggganjjjjjjjjaaaaa, kkkkiiii vvvvppppplllliiiivvvajo nnnnaaaa ppoossslloovvanje

ccccceeeeeelllllloooooooooottttneeeeeeggggggggggggaaaaaaaaaa pppppppoooooooooooddddddddddjjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeetjjja. Usssttttvvvvvaaaarrrrrjjjrrr eeenn ddobbbiiičččeekkk pprrii

dddddddddddddeeeeeeeeeeeeeepppppppppppppooooooooooonnnnnnnnnnniiiiiiiirrrrrrrrrraaaaaaaaaaaanju nekomunalnihh odpadkovv oomogoča

ppppppookkkkkkkkkkkkkrrrivvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeee nnnnnnaaaastalih izgub pri possllloovvvaaannnjjjuuu GGGJSS v obeh

ooooooooobbbbbbbbbbččččččččččččččiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh.... VVVVVVVVVVVVVVV kkooooooolllllikor deponija prenehhaa oobbrratovattii, bbi ttoo

vvvvvvvvvvvvvvvvppppppppppllllllllliiiiiiiivvvvvvvvaaaaaallllloooo nnnnnaaaaa iizzpostavljeeennnnnooosst cenovneegga tttvvegaannja inn ss

izvršbami in sooddnniimmii ppooossssssttttttoooooppki pppooooodddddjjeettjje obvvllaaduje

terjr atve. Podjettjjee je nnnooosssssiiiillleeecc cerrtttiiiiffffiiikkkkaaattaa Plaattiinnaassttaa

bboonniittetna odličnosstt,, saaj žžžeeee tttttrrreetjje leetttoo zzzzaaaappppoooredddosegaa

mednaarodni standdaard zzzlllllaaaaaatttteee bboniteettnnnnneeee oooddličnosti inn

ssppaaddaa mmeedd nnaajjbboolljj zzaannneeeessssssllllljjjiivve sloveeennnnssssskkkkee poslovne

ssuubbjjeekkte.

Na podlaggii okkoljevvarsstttvvvveeeennneeega dovvvoollljjjeeeeennjjaa mora
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Objekti in naprave v najemu

Podjetje upravlja in vzdržuje 197 kilometrov

primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja

v občinah Jesenice in Žirovnica, na katerem je 54

objektov za zajem, zbiranje in razbremenitev tlaka

pitne vode. V letu 2017 se je pričela gradnja novega

dela vodovoda Planina pod Golico, ki bo z novim

zajetjem, vodohranom, razbremenilnikom vode in

omrežjem oskrbovala celotno območje kraja.

Novozgrajeno vodovodno omrežje Planina pod

Golico (odsek 1) smo prevzeli v upravljanje

decembra 2019. Spomladi 2020 bomo pričeli s

priključevanjem prebivalcev na to omrežje.

Uporabnike se oskrbuje iz sedmih aktivnih

vodovodnih sistemov (Peričnik, Završnica, Plavški

Rovt, Planina pod Golico, Javorniški Rovt, Kočna in

Ajdna) preko posameznih oskrbovalnih območij.

Ostali vodni viri služijo kot rezervni in so bili iz aktivne

oskrbe z vodo izločeni zaradi slabše kakovosti ali

(pre)majhne izdatnosti.

Zagotavljanje kakovosti pitne vode

Podjetje izvaja notranji nadzor nad kakovostjo pitne

vode medtem, ko zunanji nadzor izvaja neodvisni

državni monitoring (NLZOH) in Zdravstveni

inšpektorat Republike Slovenije.

V okviru notranjega nadzora je bilo na območju obeh

občin odvzetih 194 vzorcev pitne vode za

mikrobiološke analize in 10 vzorcev za fizikalno–

kemijske analize. Ob vsakem pregledu

vodooskrbnega objekta so opravljene še terenske

meritve temperature vode, električne prevodnosti in

po potrebi merjenje prostega preostalega klora.

Preventivno, po potrebi izvajamo tudi hitre teste na

prisotnost ali odsotnost bakterij (koliformne bakterije

inEscerichia coli). Vokvirudržavnegamonitoringa je

bilo odvzetih 37 vzorcev pitne vode zamikrobiološke

analize in 5 vzorcev pitne vode za fizikalno–kemijske

analize.

Na osnovi rezultatov je bilo ugotovljeno, da je bila

pitna voda na oskrbovalnih območjih, zdravstveno

ustrezna in varna za pitje, razen na vodovodnem

sistemu Peričnik, kjer je bila ob močnih nalivih

povišana motnost. V tem primeru je bil izdan

POSLOVNO POROČILO

Oskrba s pitno vodo

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost

Občina Jesenice 9.652.408,21 4.842.910,47 4.809.497,74

Občina Žirovnica 3.987.532,98 1.196.320,97 2.791.212,01

SKUPAJ 13.639.941,19 6.039.231,44 7.600.709,75

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2019

Preglednica 6: Vrednost

infrastrukture v najemu

••••
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preventivni ukrep prekuhavanja pitne vode. Izdani

ukrepi so bili učinkoviti in pravočasni. V letu 2019 je

bil izboljšan nadzor nad kakovostjo in zadostnostjo

pitne vode.

Poslovanje

Na območju Jesenic in Žirovnice se izvaja popis

vodomerov ročno, v kombinaciji z daljinskim

odčitavanjem poslovnih dejavnosti in

večstanovanjskih zgradb. Količina porabljene pitne

vode se že več let spreminja le malenkostno.

V okviru izvajanja dejavnosti gospodarske javne

službe, smo na vodovodnih sistemih odpravili 21

večjih vodovodnih okvar. Vzporedno z izgradnjo

kanalizacije smo sodelovali pri obnovi oz.

novogradnji vodovodnega omrežja na Cesti bratov

Stražišar in na Kurilniški ulici ter pri sanaciji ceste in

mostu na Cesti maršala Tita (od hišne številke 95 do

110).

Že več let se zaostaja na področju obnove

vodooskrbnih objektov. Nekateri so v zelo slabem

stanju, zato so bile s strani zdravstvenega

inšpektorja izdaneodločbe za sanacijo.Odprti sta še

dve, z rokom izvedbe v letu 2020. Ker so objekti in

omrežje v slabem stanju in v proračunu ni

namenjenih dovolj sredstev za investicije in

investicijsko vzdrževanje, smo zaradi delovanja

omrežja in s tem oskrbe uporabnikov, več

vzdrževalnih del, izvedli sami, kar se odraža na

rezultatu.

Vzdrževanje vodovodnih priključkov se izvaja ob

nastali okvari. Izvedenovzdrževanje naJesenicah je

bilo na Cesti bratov Stražišar, Cesti maršala Tita,

Cesti Revolucije, na Blejski Dobravi (od hišne

številke 124 do 125) in tamkajšnje vaško jedro.

Opravljeno je bilo 45 vzdrževanj, kar je količinsko 11

več, kot v preteklem letu, vendar je bilo več sanacij v

travnatih in makadamskih površinah. Nastali so

stroški dela in storitev v višini 40 tisoč EUR, ki so,

zaradi zapisanega, nižji za10 tisočEUR, kot preteklo

leto. V Žirovnici se je obnova izvajala v naselju

Smokuč, vZabreznici odhišneštevilke12do13 in22

do 25. Izvedeno je bilo 13 vzdrževanj, kar je

količinsko 7manj, kot preteklo leto. Zaradi obnove je

nastalo 11 tisoč EUR stroškov, kar je dva tisoč EUR

manj, kot preteklo leto.

Pri menjavi vodomerov, smo na območju Jesenic in

Žirovnice zamenjali 500 vodomerov več kot preteklo

leto, kar vpliva na stroške, ki so bili na Jesenicah 122

tisoč EUR (67 tisoč EUR več kot preteklo leto) in v

Žirovnici 28 tisoč EUR (9 tisoč EUR več kot preteklo

leto). Strošek menjave vodomerov je na Jesenicah

višji, ker je večje število vodomerov večjih dimenzij in

večje število menjav z vodomeri, ki imajo možnostjo

daljinskega odčitavanja.

Dejavnost oskrbe s pitno vodo je poslovala

negativno v višini 74 tisoč EUR, na Jesenicah 53

tisoč EUR in v Žirovnici 21 tisoč EUR. Poleg

navedenih dejstev je na negativni rezultat vplivala

tudi prenizka cena za omrežnino. Cena za vodo se je

spremenila v marcu 2020, v skladu s pripravljenimi

elaborati.

V okviru tržne dejavnosti se izvaja storitve na

področju sanitarnega nadzora pitne vode v občini

Kranjska Gora in na področju izgradnje vodovodnih

priključkov, prestavitve odjemnegamesta, zakoličbe

in ostalo. Tržna dejavnost se vodi ločeno na svojem

stroškovnem mestu in nosi pripadajoči del vseh

splošnih stroškov glede na opravljene ure dela.

Rezultat poslovanja tržne dejavnosti je bil pozitiven

v višini 22 tisoč EUR.

Leto Jesenice Žirovnica Skupaj

2017 1.275.332 207.758 1.483.090

2018 1.256.183 206.258 1.462.441

2019 1.293.200 206.886 1.500.086

PORABA VODE (m
3
/leto)

Preglednica 7: Količina porabljene vode

Preglednica 8: Število zamenjanih vodomerov

2015 873 253 1.126

2016 508 238 746

2017 414 420 834

2018 716 201 917

2019 1.029 388 1.417

Leto Jesenice Žirovnica Skupaj

preventivnnnnnnii uuuuuuuukkkkkkrrrrrrrreeeeeeeepppppppp ppppppppreekkkkkkkkkkuuuuhhaavaannnnjjjaaaa ppppiiitttnnneee vvvvooooddde. IIIzzdani

ukreppii so biliiii uuuuuuuučččččččiiiiinnnnnnnkkkkkkkkooooooooovvvvvvviiitttttiiiii iiiiiinnnnnn pravvvoooooočččččččaaasssnnniii... VVVVVV llleeettuu 220000119 je

bil izboljšann nnnnnaaaaaadddddddddzzzooooooorrrrrrrrrr nnnnaaaadddddd kkakoovvoossttjoooooooo iiiiiiinnnnnnnnnnnn zzzaaadddoosstnoooosstjo

pppitnnee voode.

PPPPoosslloovvaaannnjjeeeeeee

NNNNNNaaaaa oobbbbbmmmmočju Jeseeennnniccccccc iiiinnnnn Žirroovniiccceee see iiizzzvvvvaaajjjjaa ppoppis

vvvvvvoodddddoomerov roččnnnooo,, vv kkkkkkkooooommmmbbiinnnnaacciiijjjjiiiii zzz ddddaalljjjiinnnssskkkiimm

oooooooddddddddčččččiitavanjem posloooooovvvnnnnniiihhhh dddeeeejjjjaaaaavvvvnnooooosssssttttiiii iin

vvvvvvveeeeeeečččččččssssssttttttaaannoovvvanjskih zgggrrrrraaaaaaddddbb... KKKKKooooooolllliiiččččiinnaa ppooorraabbbbllljjjjeeeeennnnneee pppppppppiiiittttnne

vvvvvvoooooooddddddeeeeeeee sssssseeeeee že več lett sspprreemminjjjaaaaaa llllleeeee mmmmmmaaalleennnkkkoosssstttnnnnooo..

Oppprraaavvvlljjeeeeennnnoo je bbiilllooo 444555 vzdrževannjj,, kkaaar je količinsko 111111111111

vvvečč,, kkoottt v ppreteeeeekkklleem letu, vennddaarr jee bbilo več sanacij v

tttrrraaavnattiiiiihhh in mmmmmaakkaaaaddddaamskihh ppoovrršššiinah. Nastali so

sttrrroooošškkii ddeela innn ssttoorriittteeev v višššiinni 4400 tisoč EUR, ki sso,

zaraaaddddii zzzaappisannneeeggaa, nnnižji za11100 ttiissooččEUR, kot preteklo

leto. VVV ŽŽŽiirovnnniccci sse je oobbnnoovvaa iizzvvajala v naselju

SSmmmookuččč, vvvZZabrrreeezzznnici oddhiššneeštevviiilllkkkkeeee11112222dddddooo111333 iinnn2222

dddoooo 25. IIIzzzvvveedennoooo jjjeee bbbbiiiiillllloooooo 11133 vvzzddržžžeeeevvvvaaaannnjj, kar jee

koollliiičččiiinnnsko 7mannjj, kkoot ppprreetteekklloo llleeeeettttoooo. ZZZaradi obnove je

nnasttaaallllooo 111 tisoč EUUR sstttrrrroooooošškovvvvvvv, kkkkkkkkkkaaar je dva tisoč EUUR

mmaannnjj,, kkooootttt ppretekloo letoo..

PPPPPPrrrriiiiiii mmmmmmmeeeeennnnjjaavi vvooddoomerov, smmmoooo nnaa oobbmmooččjjjuuuuu JJJJJJJJJJJeeeeeeessenniiiiiiiicccccccccccc iiiiin

ŽŽiiirrrooooovvvvvvnice zaammmmmeeennjjjjaaaallliii 5500 vodoommmmeeeroov več kkkooott prettttttteeeeeeeeeeekkkkkkkkkkloo
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Objekti in naprave v najemu

Na Jesenicah je bilo izdano uporabno dovoljenje za

zgrajeno kanalizacijo Murova in v Žirovnici za

kanalizacijo na Bregu. Za dokončano kanalizacijo v

Mostah, uporabno dovoljenje do konca leta 2019, še

ni bilo izdano.

Preglednica 9 prikazuje stanje kanalizacije iz

geoinformacijskega sistema. To stanje se razlikuje

od podatkov za dolžino omrežja, ki je bila zapisano v

preteklih poročilih. Za novozgrajene kanalizacijske

sisteme se vnašajo geodetski posnetki omrežja v

kataster. Za starejši, že obstoječ, kanalizacijski

sistem pa se izvajajo posodobitve tras in jaškov. Za

leto 2020 je na podlagi podatkov konec leta 2019

določeno novo izhodišče dolžine kanalizacijskega

omrežja.

Zaradi izgradnje kanalizacije Breg se je povečalo

število črpališč za odpadno vodo v občini Žirovnica.

Konec leta 2019 je bilo v našem upravljanju skupaj

dvanajst črpališč, od tega pet na Jesenicah

(Podmežakla, Spodnji Plavž, Acroni, Šmidova in

Trebež) in sedem v Žirovnici (Smokuč, Doslovče,

Žirovnica, Moste 38, Moste spomenik, Breg veliko,

Breg malo). Na vseh črpališčih je vzpostavljen

daljinski nadzor.

POSLOVNO POROČILO

Odvajanje odpadne vode

Fekalna    

kanalizacija (m)

Mešana    

kanalizacija (m)
Skupaj (m)

Meteorna 

kanalizacija (m)

OBČINA JESENICE 20.595 44.584 65.179 34.563

OBČINA ŽIROVNICA 40.692 0 40.692 13.934

SKUPAJ 2019 61.287 44.584 105.871 48.497

SKUPAJ 2018 47.455 71.871 119.326 11.003

•

Preglednica 10: Vrednost

infrastrukture v najemu Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost

Občina Jesenice 9.714.334,23 3.312.139,42 6.402.194,81

Občina Žirovnica 7.091.741,49 929.100,94 6.162.640,55

SKUPAJ 16.806.075,72 4.241.240,36 12.564.835,36

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2019

Poslovanje

Vobčini Jesenice zaračunane količine odpadnih vod

bistveno ne odstopajo od preteklega leta, tudi delež

industrijskih odpadnih vod ostaja na 15 % celotne

odvedene odpadne vode.Medtem, ko je bilo v občini

Žirovnica zmanjšanje celotne količine odpadne vode

za 2 %. Pri tem se je količina odpadne vode

odvedene po kanalizaciji povečala za 6,6 %, zaradi

povečanja števila priključenih prebivalcev.

Preglednica 9:

Dolžina kanalizacijskega

omrežja v najemu

••
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V občini Žirovnica je bila večja količina greznične

gošče zaradi izvedenih priključitev na novo

kanalizacijo Breg.

Redno so bila izvedena vzdrževalna dela in

sistematični pregled na kanalizacijskem omrežju. V

letu 2019 je bilo kupljeno novo vozilo Unimog U530

z nadgradnjo za visokotlačno čiščenje, s katerim je

bil opravljen večji del rednega strojnega čiščenja in

čiščenja kritičnih odsekov. Strojno je bila na

Jesenicah očiščena četrtina in v Žirovnica petina

omrežja, kot je predvideno za strojno čiščenje

celotnega omrežja. Izvedena je bila spomladanska

in jesenska deratizacija omrežja. V občini Žirovnica

je bil v Smokuču, zaradi večje količine meteorne

vode, izveden pregled stanja odvajanja odpadnih in

meteornih vod po posameznih objektih, z namenom

ugotovitve vzroka povečanja.

V operativni kataster se za obe občini izvaja sproten

vris novihpriključkov inažurira stare.Vobehobčinah

smo izvedli vsa vzdrževalna dela na meteorni

kanalizaciji v skladu s potrjenimPlanomvzdrževanja

in po naročilih obeh občin.

V okviru tržne dejavnosti so se na klice občanov

izvajale intervencije prebojev. Sodelovali smo pri

izvajanju del investicijskega vzdrževanja in montaži

proti smradnih filtrov na črpališčih. Izvajali so se

ogledi za priključitev objektov in pregledi izvedenih

novih priključkov na javno kanalizacijo.

Proces odvajanja odpadnih vode izkazuje negativni

poslovni izid v višini 60 tisoč EUR. Poslovanje v

občini Jesenice je pozitivno na javni kanalizaciji in na

področju odvažanja blata iz greznic v višini 14 tisoč

EUR in negativno na področju vzdrževanja

meteorne kanalizacije v višini 20 tisočEUR. V občini

Žirovnica je na vseh treh področjih (fekalna

kanalizacija, odvoz grezničnih gošč in meteorna

kanalizacija) negativen poslovni izid v višini 56 tisoč

EUR. Tržno je bil ustvarjen pozitiven rezultat v višini

2 tisoč EUR.

Javna kanalizacija v občini Jesenice posluje s

pozitivnim rezultatom. Prihodki so na ravni lanskih

prihodkov,medtemkosostroški nižji. To jeposledica

manjšega števila zaposlenih (en zaposlen manj in

daljše bolniške odsotnosti). Pozitiven je tudi rezultat

poslovanja pri prevzemu blata iz greznic in MKČN.

Prihodki so višji od lanskih zaradi večjega obsega

zaračunanih storitev (po naročilu izven rednega

plana) v primerjavi s preteklim letom.

Javna kanalizacija v občini Žirovnica izkazuje

negativni poslovni izid, ki je višji od lanskega.

Prihodki od prodaje so višji od prihodkov preteklega

leta, zaradi povečanja števila uporabnikov, ki so

priključeni na javno kanalizacijo. Ravno tako so tudi

celotni stroški višji od lanskih. Več je bilo opravljenih

delovnih ur, zato so višji tudi ostali stroški. Večja je

bila tudi poraba elektrike v črpališčih. Zaradi

izgradnje nove kanalizacije se je povečala

najemnina infrastrukture. Negativni rezultat

poslovanja pri prevzemu blata iz greznic in MKČN je

bil predviden. Stroški so višji od lanskih, saj v

lanskem letu zaradi zaključevanja gradnje

kanalizacije naBregunismo izvajali rednega črpanja

greznic. V soglasju z občino Žirovnica smo črpanja

premaknili v leto 2019, ko so se izvajali priključki na

novo zgrajeno javno kanalizacijo.

Preglednica 11:

Količina

odpadnih vod

Preglednica 12: Greznične gošče, pripeljane na

čistilno napravo Jesenice

Količina grezničnih gošč  /m
3
/

Leto 2018 Leto 2019

OBČINA JESENICE 1.258 929

OBČINA ŽIROVNICA 306 822

TRŽNO 17 16

SKUPAJ 1.581 1.767

komunalna 

odpadna voda - 

kanalizacija

industrijska 

odpadna  voda - 

kanalizacija

skupaj

odpadna voda - 

greznice in 

MKČN

SKUPAJ

a b   a + b c  a + b + c

leto 2018 890.603 167.169 1.057.772 98.268 1.156.040

leto 2019 899.084 170.094 1.069.178 93.400 1.162.578

leto 2018 150.487 150.487 38.573 189.060

leto 2019 160.383 160.383 24.901 185.284

Količina odpadnih vod - odvajanje OBČINA ŽIROVNICA /m3/

Količina odpadnih vod - odvajanje OBČINA JESENICE /m3/

VVVV ooooobbbbbbbččččiiiinnnii Žirovniccaa jee bbiila vvveeeeččččjjjjaaaa kkkoooličiinnaaa ggrreezznnnniiiččččnneeeee

gggggooooššššččččeee zzzzarrrraaadi izvvedenih pppprrrikljuuučččiiittteeevv nnnaa nnoovvoo

kkkkkaaannnalliizaaaaacccciijjjjoo Breg.

podrrooččjjuu oodvažanja blattaaaa iz ggrreezzzzzzznnnnnnnniiiiiiccc v vvvvvvviiiiišššššššiiiiinnni 114 ttiisoč

EEEEEUUUUURR iinn negativno naaaa poddrooččjjuu vvvvvvzzzzzzdddddržžeeeevvvvvvaaaaaaannnnjja

meeeetttteeeorne kannaalliizzaaacccije v višinii 22200 ttisočEEUUR. VV ooooobbbbbbbčččččččinni

PrPP err glell ddddddnnnnnndddd iiiiicccciiiiii aaaaaaa 1111111111111:::::

KoKK liiill ččččiiii iiiiiiinnnnnnniiiii aaaaaaaa

odpppdd aaaaaadddddddnnnnnnddddddddd iiihhhhhhiiiiii vvvvvvvooooovvvvvvvvvvv d

PPrPP err ggglllleeeellllllll ddddnnndddd iicciiii a 112222::: GGGGGrrerr zznničii neee gggoooššščččee,, ppprrirr ppiiii eelljjllll aajjjj nnnnnee nnnnaaa

čisii titt lii nnll o napraarr vvoovv JJJeeeJJJJ sseennnnniiiicccciiiiii eeee

KoKoliliččininina a a a grgrezničnih h gogoščščščšč /m/m/m/m/m  
33
//

Letoto 2 20101888 LeLetoto 2 2010199

OBOBOBOBČČČČČININA JESESENICECECECE 1.1.1.1.252588 929299

OBOBOBOBČČININA A ŽIRIROVOVNICACA 303066 828222

TRTRTRTRTRTRTRŽŽŽNO 1717 1616

SKSKSKSKSKSKSKUPUPUPUPUPUPUPUPAJAJAJAJAJAJ 1.1.1.1.1.585858585858585811111 1.1.1.1.1.767677

kokokomumumumumumunanalna 

odododododpapapapapadndndndndna vovoda - - 

kakananananananalilizazacija

ininduduststririjsjskakaka 

odpapadndna  v vodododa a - 

kanananalilizazacicicijaja

skupupajaj

odpapadna vovoda - 

grgreznicece in 

MKMKČNN

SKSKSKUPUPUPUPUPAJAJAJAJAJ

aa bb   a  a +  + b b c  a + b + c

leleleleleletototototo 2 2 2010188 8989890.0.0.0.0.6060606033 167.7.16161699 1.057.7.772 9898.26868 1.156.040

leleletotototototo 2 2 2 201019 89899.0808080844 17170.090909094 1.06069.178 93.4.400 1.162.578

leleleleleletototototo 2 2 2 201018 150.0.484848484877777 150.484877 38.57373 189.060

leleleleleletototototo 2 2 2 2 2010101019 161616161616160.0.0.0.0.0.0.0.383838383838383833 16160.0.38383 24.9.90101 185.284

KoKoKoKoKoKolilililičččinina a ododpapapadndndndnihihihih v v vodododododod - o odvdvdvdvdvdvajajajajajajanananananananjejejeje OBOBOBČČINA ŽŽIRIROVOVOVNININICACACA / /m3//

KoKoKolilililiččččinina a ododpapapapadndndndndnihih v vododod - - odvajananananjejeje O OBČČINININA A A JEJESESENICECE / /mm33///
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Objekti in naprave v najemu

Proces čiščenje odpadne vode upravlja z

naslednjimi infrastrukturnimi objekti:

-centralna čistilna naprava Jesenice (30.000 PE)

-mala komunalna čistilna naprava Prihodi (100 PE)

MKČNPrihodi deluje od leta 2000. Centralna čistilna

naprava Jesenice je po rekonstrukciji oziroma po

izgradnji tretje stopnje čiščenja v polnem

obratovanju od decembra 2015 dalje. Naprava je v

lasti občin Jesenice (92,47 %) in Kranjska Gora

(7,53 %).

POSLOVNO POROČILO

Čiščenje odpadne vode

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost

Občina Jesenice 9.603.536,53 3.423.823,00 6.179.713,53

Občina Kranjska Gora 197.630,85 136.949,58 60.681,27

SKUPAJ 9.801.167,38 3.560.772,58 6.240.394,80

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2019

Preglednica 13: Vrednost infrastrukture v najemu

Zagotavljanje kakovosti čiščenja

NaČistilni napravi Prihodi pri opravljenih meritvah ni

bilo ugotovljenih preseganj zakonsko določenih

mejnih vrednosti parametrov za male komunalne

ČN. Obratovalni monitoring izkazuje letni učinek po

KPK 97,97 % čiščenje in po BPK598,88 % čiščenje,

kar ustreza določilom.

Centralna čistilna naprava Jesenice je obratovala

vse leto. V okviru obratovalnega monitoringa je bilo

izvedenih vseh 12 meritev s strani NLZOH Kranj.

Mejne vrednosti parametrov na iztoku so pod

maksimalno dovoljeno vrednostjo in ustrezajo

določilom.

Na čistilni napravi se ob deževnih dnevih, ob večji

količini padavin, že dalj časa soočamo s

preobremenjenostjo, zaradi velikegadotokavodena

napravo. Pri tem prihaja do mešanja usedlin in

posledično kalnega izlitja. Za odpravo te

nepravilnosti bi bile potrebne tehnične rešitve

zadrževalnega bazena.

Preglednica 14: Učinek čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Jesenice

Obdobje
Učinek čiščenja gleda na 

BPK5

Učinek čiščenja gleda na 

KPK

Učinek čiščenja gleda 

na celotni dušik

Učinek čiščenja gleda 

na celotni fosfor

Leto 2019 (povp.) 99,09% 96,19% 89,67% 89,37%

Leto 2018 (povp.) 98,72% 95,82% 84,61% 87,75%
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Obstoječi sistem SPTE (kogeneracija) je pretežno

delovala na bioplin, ki nastaja pri stabilizaciji blata v

gniliščih. Proizvedeno je bilo 24.191 KWh električne

energije in 98.000 KWh toplotne energije, ki smo jo

porabili za lastne potrebe. Količina proizvedene

električne in toplotne energije je nekoliko manjša

zaradi nenehnih zastojev in okvar plinskih motorjev.

Čiščenje odpadne vode iz kanalizacijskega omrežja

v občiniŽirovnica se v skladu sPogodbo o odvajanju

in čiščenju odpadnih vod iz občineŽirovnica naCČN

Radovljica, z dne26.3.2007, izvaja na čistilni napravi

Radovljica, ki je v upravljanju komunale Radovljica.

Vsaodpadna voda in blato iz greznic pa seobdela na

čistilni napravi Jesenice.

Poslovanje

Skupni dotok na čistilno napravo je bil večji kot

preteklo leto, predvsem zaradi večje količine

padavin oziroma meteorne vode. Večja je bila

količina pripeljanih grezničnih gošč iz občine

Žirovnica, zaradi praznjenja greznic pri priklopih na

nov kanalizacijski sistem. Vzporedno se količina

odpadnih vod, ki se odvaja na ČN Radovljica,

povečuje zaradi povečanja števila priključenih

uporabnikov (posledica dograditve kanalizacijskega

omrežja).

Linija blata je delovala vse leto, tako sprejem

grezničnih gošč, kot tudi izločanje blata iz procesa

čiščenja v gnilišča. Gnilišča obratujejo s krajšimi

prekinitvami, zaradi mašenja z odpadki v gniliščih, ki

so se predhodno nakopičili. Odpadki z grabelj in sit

ter pralnika peska se pogodbeno odvažajo. Vsa

maščoba, ki je nastala v procesu čiščenja odpadnih

vod, je bila obdelana na fekalni postaji.

Zaradi tehničnih okvar preše je bila motena

dehidracija blata in posledično manjša količina

dehidriranega blata za odvoz. Obstoječi sistem

procesne vode nam ne zagotavlja zadosten tlak in

količino vode, zato ni delovanje dehidracije blata

optimalno. V letu 2019 so se pojavile vseslovenske

težave zaradi omejitve čezmejnega pošiljanja blata.

Podjetje ima sklenjeno dolgoročno pogodbo za

prevzem in obdelavo dehidriranega blata, ki je blato

odvažalo. Na čistilni napravi je bilo konec leta vse

blato prevzeto. Spremenila pa se je cena za leto

2020 in sicer se je povečala za 100 EUR/t, kar ni bilo

predvideno pri sestavi elaboratov za leto 2020. V

kolikor bi cena za prevzem bila višja že v letu 2019,

bi bil ta strošek višji za 12 tisoč EUR.

Rezultat poslovanja je bil negativen v višini 55 tisoč

EUR. Ustvarjeni prihodki so bili enaki kot preteklo

leto, medtem, ko so bili stroški višji za 46 tisoč EUR.

Glavni razlogi so višja cena energije. Stroški storitev

glede na leto 2018 so nekoliko višji zaradi obdobnih

pregledov in servisov strojev in naprav. Višji je

strošek dela zaradi dviga plač v skladu s kolektivno

pogodbo. Ostali stroški so na ravni leta 2018.

Vrsta odpadne vode Leto 2019 (m
3
) Leto 2018 (m

3
)

Skupni dotok na čistilno napravo Jesenice (merjeno) 2.075.890 1.949.163

ČN Radovljica 160.673 150.976

Preglednica 15: Količina odpadnih vod, ki je dotekala na ČN Jesenice in ČN Radovljica

VrVrVrVrVrVrVrVrststststststststststa a odododododododododpapapapapapapapapapapadndndndndndndne e e vode Leto 2019 (m(m(m
3333
))) LeLeLeLeLetotototo 2 2018 (m

3
)

SkSkSkSkSkSkSkSkSkSkSkSkupupupupupninininini d d d d d d d d d dotototototototototototokokokok n n n na čistilnlno o napravavo JeJeseseninicece ( (memerjrjeneno)o) 2.075.8989000 1.1.949.163

ČČČČČČČČČČČČČN N N N N N N N N N RaRaRaRaRaRaRaRadodododovlvlvlvljijijicaca 160.0.676767333 15150.976

PPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrrPPPPPPPPPPPPPP eeeeeeeeeeeeerrrrrrrrr gggggggggggggglllllllllellll dndd icii a 15: KoKK lill čii inii a oodddpppdddd aaddnnddd iihhiiii vvovv d,dd kikk jejj dodd tett kakk lall na ČN JeJJ senicii e inii ČN Radoodddd vvllvv jjjjlll iiiijjjjjjj ccccciii aaaa
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Objekti in naprave v najemu

V podjetju upravljamo z dvema zbirnima centroma; Zbirni center Jesenice in Zbirni center Žirovnica ter

ekološkimi otoki.

POSLOVNO POROČILO

Zbiranje odpadkov

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost

Občina Jesenice 1.353.363,99 282.759,37 1.070.604,62

Občina Žirovnica 372.254,14 100.685,87 271.568,27

SKUPAJ 1.725.618,13 383.445,24 1.342.172,89

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2019

Preglednica 16: Vrednost infrastrukture v najemu

Poslovanje

Za gospodinjstva se je izvajal odvoz kosovnih

odpadkov z brezplačnim letnim bonusom do 4 m3.

Skupaj je bilo odpeljanih 2.347 m3 kosovnih

odpadkov. Oddano je bilo 55.859 kg nevarnih

odpadkov, ki so jih v zbirni center odložili občani.

Pretežni del kuhinjskih odpadkov je na področju

občine Jesenice, zaradi velikega števila

večstanovanjskih objektov. Iz območja obehobčin je

bilo v predelavo odpeljanih 538.210 kg kuhinjskih

odpadkov.

Relacija zbiranja mešane embalaže se je preko

celega leta izvajala na območju celotne občine

Žirovnica in v občini Jesenice na območjih KS

Javornik–Koroška Bela, Blejska Dobrava, Hrušica,

Planina podGolico, KSPodmežakla, KSPlavž in KS

Sava. Zbrano je bilo 301,3 t steklene embalaže,

501,9 t papirja in 1.015,0 t mešane embalaže. V letu

2019 smo imeli težave pri oddaji odpadne plastične

komunalne embalaže. Nekatere družbe za ravnanje

z odpadno komunalno embalažo niso prevzele

svojih deležev, zato so se količine kopičile. Za leto

2019 imamo na začasnem skladiščenju 110 t

odpadne plastične komunalne embalaže.

V zbirni center je odpadke odložilo manj strank,

vendar so bili le-ti težji, kot preteklo leto, predvsem

zaradi gradbenega materiala. Odloženo je bilo

3.009 t odpadkov, kar je 29 % več kot preteklo leto.

Količina ločenozbranihodpadkov, vzbirnihcentrih in

na ekoloških otokih, skupaj v višini 3.606,8 ton

predstavlja 46,19 masnih % celotne količine zbranih

komunalnih odpadkov.
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Poslovanje zbiranja odpadkov je bilo negativno v

višini 209 tisočEUR. Rezultat v občini Jesenice je bil

negativen v višini 162 tisočEUR in v občini Žirovnica

v višini 46 tisoč EUR.

Ustvarjeni prihodki so primerljivi s preteklim letom,

višji so le za 6 tisoč EUR, medtem, ko so stroški višji

za 105 tisoč EUR. Višji stroški so nastalil pri oddaji

ločeno zbranih frakcij (nevarni odpadki, veje, ravno

steklo), ki so glede na preteklo leto višji za 28 tisoč

EUR. Strošek je višji zaradi večje količine oddanih

odpadkov in sprememb pogojev oddaje.

Zaposleni so oskrbljeni s kakovostno zaščitno

obleko, ki preprečuje nastanek poškodb in obolenj.

To je pomemben dejavnik, saj je njihov delovnik na

prostem. Med neposrednimi stroški materiala in

storitev je zato največji delež stroškov zaščitnih

delovnih sredstev in stroški rednega vzdrževanja

vozil. Konecmesecaavgusta smo imeli večjo okvaro

malega smetarskega vozila. Glede na vrsto okvare,

predviden čas popravila in ceno storitve se nismo

odločili za popravilo. Naročeno je nadomestno

vozilo. Za ta čassmomalo smetarskovozilo najemali

pri podjetju InfrastrukturaBled inKomunalaKranjska

Gora. Strošek najema je znašal 16 tisoč EUR. Pri

ostalih stroških vzdrževanja vozil so stroški enaki kot

preteklo leto oziroma še nekoliko nižji.

Višji v primerjavi s preteklim letom so bili stroški dela

za 62 tisoč EUR. Rast stroška dela je posledica

uskladitve plač v letu 2019 in izposoja delavcev iz

drugih dejavnosti zaradi večjega števila delavcev na

bolniški odsotnosti pri zbiranju odpadkov. Število

zaposlenih se ni povečalo, povečalo pa se je skupno

število opravljenih ur.

Zbrano 2019 (kg) Zbrano 2018 (kg) Zbrano 2019 (kg) Zbrano 2018 (kg)

Zbrani komunalni odpadki 7.350.492 6.434.780 2.153.590 1.244.170

Zbrani kuhinjski odpadki 505.920 540.000 32.290 28.520

Skupaj 7.856.412 6.974.780 2.185.880 1.272.690

Občina Jesenice Občina Žirovnica

Preglednica 17: Količine zbranih odpadkov
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Objekti in naprave v najemu

Odlagališče za nenevarne odpadke je v lasti občin Jesenice (69,6 %), Kranjska Gora (20 %) in Žirovnica

(10,4 %). Letno je izdelan izračun zapolnjenosti deponijskega prostora. Konec leta 2019 je bilo deponijsko

polje zapolnjeno v višini 84 %.

POSLOVNO POROČILO

Odlaganje odpadkov

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost

Občina Jesenice 4.233.133,36 2.120.103,60 2.113.029,76

Občina Žirovnica 633.249,46 308.385,00 324.864,46

Občina Kranjska Gora 1.226.094,80 631.366,32 594.728,48

SKUPAJ 6.092.477,62 3.059.854,92 3.032.622,70

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2019

Preglednica 18:

Vrednost infrastrukture

v najemu

Zagotavljanje kakovosti

V mesecu septembru 2018 so na odlagališču Mala

Mežakla potekali inšpekcijski pregledi v okviru akcije

»Revizija OVD«. Inšpekcijske službe so ugotovile,

da Odlagališče Mala Mežakla obratuje v skladu z

izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, v marcu

2019 smo pridobili še certifikat o skladnosti

vzdrževanja Ex opreme.

Na osnovi inšpekcijskih ogledov v okviru akcije

»Revizija OVD« smo, v dogovoru z inšpekcijo za

okolje, v oktobru 2018 na ARSO oddali vlogo za

spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za

uskladitev neskladij navedenih v obstoječem

dovoljenju. V vlogo smo navedli tudi prekvalifikacijo

začasnega skladišča za komunalne odpadke, ki se

nahaja na polju odlagališča v začasno skladišče za

mešano embalažo. Vloga še ni rešena.

V letu 2019 smo povečali zaščito pred požari. Poleg

obstoječih kamer, ki služijo nadzoru nad

obratovanjem odlagališča smo namestili še IR

kamero, ki beleži spremembe temperatur na polju

odlagališča in alarmira spremembe. Dostop do

kamer je omogočen tudi poklicni gasilski enoti, ki

lahkopredmorebitno intervencijopreveri situacijona

lokaciji. V septembru je bila s poklicnimi gasilci

izvedena požarna vaja, katere osnovni namen je bil

ugotoviti možnost prečrpavanja požarne vode iz

reke Save na območje odlagališča. Vaja je bila

uspešna, ugotovljeno je bilo, da je črpanje požarne

vode iz rekeSavena lokacijo odlagališčamožno, kar

je pomembna ugotovitev v primeru pomanjkanja

požarne vode na lokaciji ali v primeru požarov večjih

razsežnosti.

V skladu z obstoječimi predpisi in okoljevarstvenim

dovoljenjem smo izvajali monitoringe, ki zajemajo

Meteorološke parametre, meritve izcednih voda.

Rezultati meritev izcedne vode so ustrezali

•••
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zakonsko predpisanimmejnim vrednostim za izpust

v javno kanalizacijo s čiščenjem na CČN Jesenice.

Ravno tako se je tudi pri monitoringu padavinskih

vod upošteval nabor parametrov in frekvenca

vzorčenja iz okoljevarstvenega dovoljenja. Rezultati

meritev padavinske vode so ustrezali predpisanim

mejnim vrednostim za izpust v vodotok.

Bakla v plinski postaji je delovala 7.800 delovnih ur.

Količina zajetega in sežganegaodlagališčnegaplina

je znašala 796.600 m3, kar je 23,7 % manj kot

preteklo leto. Nižja količina zajetega plina je

pričakovana, saj baklaobratuje znižjimpretokomkot

v preteklih letih, zaradi nižje produkcije

odlagališčnega plina v telesu deponije (omejen vnos

biološkega dela odpadkov). Monitoring sestave

odlagališčnegaplina se je izvajalmesečno.Rezultati

analize sestave vzorcev kažejo, da je bakla delovala

dobro, saj je vsebnost kisika zelo nizka. Opazen je

rahel padec vsebnosti metana, ker pojasni dejstvo

glede omejitve odlaganja bioloških odpadkov.

Monitoring podzemne vode izvaja nacionalni

laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Meritve nivoja

podzemne vode na vrtinah pa izvaja podjetje samo

dvakrat mesečno. Rezultati monitoringa in

vrednotenjevpliva jevrednotenov letnemporočilu, ki

za leto 2019 še ni prejeto. Iz letnih poročil

monitoringa podzemnih vod za pretekla leta je

razvidno vrednotenje sprememb vsebnosti

nekaterih onesnaževal v podzemni vodi glede na

opozorilne spremembe. V poročilih je navedeno, da

ima odlagališče vpliv na kakovost podzemne vode.

Obstaja pa dvom glede kakovosti nične–referenčne

vrtine, zato smo začeli z izgradnjo nove oz.

nadomestne referenčnevrtine.Dokonca leta2019 je

bila določenamikrolokacija nove vrtine, izdelan je bil

Program hidrogeoloških raziskav za izdelavo

nadomestne opazovalne vrtine na območju

odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla in

pridobljeno dovoljenje ARSO za raziskavo vode in

izveden razpis za izbor izvajalca. Dela naj bi bila

dokončana do 30.6.2020.

Poslovanje

NaOdlagališčeMala Mežakla so se odlagali s strani

koncesionarja Ekogor d.o.o obdelani mešani

komunalni odpadki, kosovni odpadki pripeljani s

strani javnih podjetij, ki na odlagališču odlagajo

obdelane mešane komunalne odpadke, gradbeni in

azbestni odpadki, ter dopustni industrijski odpadki za

katere je izdelana Ocena odpadka.

Skupno je bilo na Odlagališče Mala Mežakla

pripeljanih 28.601 ton odpadkov, od tega 8.539 ton

obdelanih mešanih komunalnih odpadkov. Pred

odlaganjem je bilo iz kosovnih odpadkov fizično

izločenih še 351 ton odpadnega lesa, gum, kovin in

nevarnih odpadkov. Skupno je bilo po obdelavi

kosovnih odpadkov na Odlagališče Mala Mežakla v

letu 2019 odloženo 28.250 ton odpadkov. V tej
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količini ni zajetih 444,89 ton bioloških odpadkov

(zeleni odrez). Omenjena količina je bila odpeljana v

obdelavo na kompostarno. Odloženih odpadkov iz

občin Jesenice in Žirovnica je bilo 2.102 toni.

Preko leta so se izvajala redna vzdrževalna dela, kot

so čiščenje kanalet in bazenov, vključno z bazenom

za meteorno vodo, izvedeno je bilo tudi čiščenje

kanalizacije za izcedno vodo.

Odlagališče za nenevarne odpadkeMalaMežakla je

poslovalo pozitivno, s končnim rezultatom 840 tisoč

EUR. 122 tisoč EUR višji ustvarjeni prihodki v

primerjavi s preteklim letom, so posledica večje

količine odloženih odpadkov (1.450 t), ter višje cene

za odlaganje azbestnih odpadkov (20 EUR/t). Večje

količine odloženih odpadkov omogočajo pokrivanje

fiksnih stroškov obratovanja. V kolikor se ne bi

odlagalo tudi odpadkov iz drugih občin, bi bila cena

za naše uporabnike lahko tudi do sedemkrat višja.

Stroški, nastali pri poslovanju so enaki, kot preteklo

leto, spremenila se je le vrsta stroška. V letu 2018 so

bile večje okvare na kompaktorju, ki jih v poslovnem

letuni bilomedtem,ko jebil višji strošek izvedenihdel

nadvišanja dovozne ceste.

Kompostarna je tehnološka enota, ki obratuje v

okviru odlagališča, namenjena pa je kompostiranju

zelenega odreza iz občin Jesenice in Žirovnica.

Tehnološka enota posluje zmanjšimminusom, ki se

pokriva s prihodki odlaganja odpadkov.

Objekti in naprave v najemu

Podjetje koordinira obdelavo odpadkov le za občino

Žirovnica, medtem ko za občino Jesenice obdelavo

izvaja koncesionar, podjetje EKOGOR d.o.o.

Žirovnica nima infrastrukturnih objektov za obdelavo

mešanih komunalnih odpadkov, zato se izvede

razpis za izbor izvajalca. Na razpisu je bil izbran

(edini) ponudnik Ekogor d.o.o.

Poslovanje

VobčiniŽirovnica je bilo zbranih 479,77 tonmešanih

komunalnih odpadkov, ki so bili oddani v postopek

obdelave.

Poslovanje obdelave mešanih komunalnih

odpadkov v občini Žirovnica je bilo pozitivno, v višini

11 tisoč EUR. Ker dejavnost obdelave MKO izvaja

pogodbeno podjetje, na stroške nimamo vpliva,

rezultat je neposrednopovezan s količino odpadkov.

V letu 2019 je bila količina oddanih MKO iz Občine

Žirovnica nekoliko nižja od dejanskih količin v letu

2018.

POSLOVNO POROČILO

Obdelava odpadkov

••
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Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost

Občina Jesenice 1.216.701,46 503.213,00 713.488,46

Občina Žirovnica 399.514,58 120.123,54 279.391,04

SKUPAJ 1.616.216,04 623.336,54 992.879,50

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2019

Preglednica 19: Vrednost infrastrukture v najemu

Objekti in naprave v najemu

Podjetje izvaja pogrebno in pokopališko dejavnost v občinah Jesenice in Žirovnica, kjer upravlja s štirimi

pokopališči: -v občini Jesenice - pokopališči Blejska Dobrava in Planina pod Golico,

-v občini Žirovnica - pokopališči Breznica in Rodine.

V občini Kranjska Gora in ostalih občinah se izvaja le pogrebne storitve.

Pogrebno pokopališke storitve

Poslovanje

V občini Jesenice je bilo aktiviranih 61 novih grobnih

mest in v občini Žirovnica 2 novi grobni mesti. Kot

običajno je bilo nekaj grobnih mest vrnjeno nazaj v

upravljanje, kar bistveno ne vpliva na število aktivnih

grobnih mest.

JESENICE ŽIROVNICA SKUPAJ JESENICE ŽIROVNICA SKUPAJ

Grobna mesta 4.770 1.043 5.813 4.834 1.045 5.879

Grobnice 4 0 4 4 0 4

Žarna niša 134 0 134 134 0 134

Skupaj št. grobnih mest 4.908 1.043 5.951 4.972 1.045 6.017

2018
Število aktivnih grobnih mest

2019

Podjetje je v letu 2019 pričelo izvajati novo enotno

24 urno dežurno službo za občini Jesenice in

Žirovnica. Opravljenih je bilo 505 prvih prevozov

pokojnikov in 310 pogrebnih svečanosti. Preteklo

leto je bilo opravljenih 300 pogrebnih svečanosti.

Podjetje v okviru enote opravlja pogrebne in

pokopališke storitve. Že več let je rezultat pri

pogrebnih storitvah pozitiven in pri pokopaliških

negativen. Napisali smo okvirne standarde in

normative za urejanje pokopališč, iz katerih je

razvidno, koliko ur potrebujemo za urejanje

posameznega pokopališča. Za ohranitev

obstoječega standarda vzdrževanja pokopališč,

smo tudi v letu 2019 predlagali občinam nove cene

grobnin, najemnin pokopaliških objektov in cene za

delo grobarjev. Občinski svet Občine Jesenice je

nove cene, razen za spominsko ploščico pri raztrosu

BrezovGaj, žal v celoti zavrnil. V Občini Žirovnica so

predloge novih cen obravnavali in sprejeli v začetku

leta 2020.

Poslovanje pogrebno pokopališke službe je bilo

negativno v višini 32 tisoč EUR, kar je 3 tisoč EUR

več, kot preteklo leto. Razlog je predvsem v cenah

pokopališke dejavnosti, ki so še vedno prenizke

glede na standard vzdrževanja pokopališč. Prihodki

so v primerjavi s preteklim letom višji za 62 tisoč

EUR, predvsem zaradi večjega števila izvedenih

pogrebov in oblikovanja tržnega cenika za pogrebne

dejavnosti. Zaradi večjega števila izvedenih

pogrebnih svečanosti, so posledično višji tudi stroški

materiala. Poleg tega so razlog za višje stroške tudi

nove obleke za prevzem pokojnikov in obleke za

pogrebnesvečanosti. V letu 2019 je bila tudi dodatna

zaposlitev zaradi upoštevanja standarda dela na

področju 24 urne dežurne službe. V novembru se je

staro transportno vozilo za prevoz pokojnikov

zamenjalo z novo nabavljenim, kar v tem poslovnem

letu še ne vpliva na rezultat.

Preglednica 20:Število grobnih mest

NaNaNaNabababababavnvnvnvnvna a a a vrvrvrvrvrededededednonostst Poprpravavavekekek vredndnosostiti SeSedadadanjnjnjnjnja a a a a a a a a vrvrvrvrvrvrednononononostststststst

ObObččina Jesenicece 1.1.1.1.212121216.6.6.6.70707070701,1,1,1,1,1,46464646 5050503.3.21213,0000 7171713.3.4848484848488,8,8,8,8,8,8,8,464646464646

Obččina ŽŽirirovnicaca 39393939399.9.515151514,4,4,4,4,5858585858 12120.12123,3,54 2727279.9.9.9.39391,1,0404

SKUPAJ 1.1.1.1.61616.6.21216,6,04040404 623.3.3.3.3.333333336,6,6,6,545454 9999999999992.87879,50

Vrednostst O OS S inininfrfrfrasasasasastrtrtrtrukuktuture v v v n n najajajajajememememememu u u u nana dananan 3 31.1.1212121212.2.2.2.2.201010199

PrPP eerr gggllleeellll dddnnnddddd iiiiccciiiii aaaa 11119999::: VVVrrVVVV eeeeeeeerrrr dddddddddnnnnnnnddddddddddd ooooosssstttt iiiinnnniiiii ffffrrrffffffff aaaarrrrrr sssssttttrrrrtttttt uuurrrr kkkkkttttuuurerr vvvv naja ejj mmuu

Objjeeeeeekkkkkkktttttttiiiiii iiinnnnnnn nnaaaaaapprraavveeeee vv nnnnnnnaaaaaaajjjjjjjeeemmmuuu

PPPPooodjetje izvaja pooooogggggrrrrreeeeebbbbbnnnooo iin pooookkkkoooppaalliišškkkkkkkooooooooo ddddddejaavvvvvnnnnnoooooossst v obččiiiinnnnah JJJesenniiicccee in Žirovvnica, kjk er uprraavvljaa ss štirimi

pokoppališčči: -----vvv oooooobbbbbbčččiiinniii JJJeeesssseeenniiicccee ---- pppppppoooookkooopppaalliiššččččččiiiii BBBBBBBllejskka Dobbrraavva iiiinnn Pllaaannniinna ppoodd GGolico,

-vv obbbččiiinnnnniii ŽŽŽŽŽiirroovvnnnniiccccaa --- pppppppoooooookkooopppaaallliiišššščččiii BBrreeeeeeezzzznnniiicccaaa in RRooddddinneee..

VVVV oooobbbčini Kranjskaaaa GGGGGoooorrrrraaaaa in ooosssttalih oooobbččiinnaahh sse izzvajjaa lle pppooogrebnee sstoritveeee.
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Objekti in naprave vzdrževanja

Redno vzdrževanje javnih površin se izvaja na

območju občin Jesenice in Žirovnica. Področje dela

se deli na vzdrževanje kategoriziranih cest in ostalih

javnih površin: pločniki, parkirišča, avtobusne

postaje, stopnišča in zelene javne površine.

Območja dela so opredeljena v letnih in zimskih

Izvedbenih programih.

V okvir rednega vzdrževanja sodi tudi urejanje in

vzdrževanje stopnic in avtobusna postajališča.

Poslovanje

Vsa dela na področju vzdrževanja javnih in zelenih

površin so se izvajala v skladu z Izvedbenimi

programi del, za kar se je pripravilo poročilo.

Izvedena so bila vsa načrtovana dela iz programa.

Izvajala so se še dela za ostale dejavnosti v podjetju

in tržna dela.

Zimsko vzdrževanje cest se prične s pripravljalnimi

deli montaže snežnih kolov, pripravo deponij in

strojnega orodja. Dela zimske službe se izvajajo na

podlagi načrtov relacij in drugih navodil, ki jih vsebuje

izvedbeni plan zimske službe za tekoče leto.

Meteorološka zima je bila ena izmed toplejših,

vendar so bila zelo pogostamočna ohlajanja v jasnih

nočeh. Količina padavin je bila podpovprečna, malo

padavin je bilo tudi v obliki snega.

Tržna letna dejavnost je bila pretežno vezana na

investicijsko vzdrževanje v občinah Jesenice in

Žirovnica. Manjši obseg so predstavljala dela,

pridobljena naprostem trgu. Tržnadejavnost zimske

službe se je izvajala za 37 zunanjih naročnikov.

Interno izvajanje dela se je odvijalo predvsem na

vzdrževanju gospodarske infrastrukture vodovoda,

pri odpravi cevovodnih okvar in poškodb na ostalih

objektih vodovodne infrastrukture. Manjši obseg del

interne realizacije se je izvajal tudi za procesa

pokopaliških storitev in odvoza odpadkov. Interna

zimska služba se je izvajala na vzdrževanju ceste na

DeponijoMalaMežakla inmanjši del na vzdrževanju

zbirnih centrov Jesenice in Žirovnica.

Skupni rezultat vzdrževanja javnih površin in zelenic

je bil negativen, v višini 106 tisočEUR, kar je 77 tisoč

EUR več, kot preteklo leto. Ustvarjenih je bilo 102

tisoč EUR več prihodkov in sicer na tržnem delu

vzdrževanja.

Stroški v primerjavi s preteklim letom so bili višji za

179 tisoč EUR. Največja odstopanja so pri stroških

storitev (vezapovečani tržniprihodki) in strošekdela.

POSLOVNO POROČILO

Vzdrževanje javnih površin

Preglednica 21: Obseg vzdrževanja javnih površin

EM Jesenice Žirovnica Skupaj

Ceste m 99.295 39.732 139.027

Pločniki, pešpoti m 26.559 2.870 33.631

Zelene površine m
2 161.060 12.236 173.296

Parkirišča, igrišča, trgi m
2 39.816 7.072 46.888
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Zaradi številne enote, petintrideset zaposlenih,

predstavlja dvig plače januarja 2019, 25 tisoč EUR.

Ravno tako ima velik vpliv na dejavnost povečanje

rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine. Višji je

tudi strošek amortizacije v višini 22 tisoč EUR. V letu

2019 je bila izvedena dokapitalizacija podjetja.

V sklopu rednega vzdrževanja cest in zelenih javnih

površin je bilo v občini Jesenice skupaj porabljenih

1,2 milijona EUR proračunskih sredstev. Ta znesek

je v primerjavi s preteklim letom nižji za 133 tisoč

EUR. V občini Žirovnica je bilo porabljenih 350 tisoč

EUR, kar je 43 tisočEURmanj, kot preteklo leto. Višji

zneski proračunskih sredstev v letu 2018 so bili

posledica rebalansov zaradi povečanega obsega

del v zimski službi. V preteklem letu 2018 je bilmilijon

EUR namenjen izvajanju zimske službe.

Zimska služba se je, v velikem delu, glede na letno

vzdrževanje, izvajala z zunanjimi izvajalci. Zaradi

tega je bila enota produktivnejša v organizacijskem

in izvedbenem delu za večji obseg realizacije, kot

tudi za razliko porabeproračunskih sredstev v zimski

službi 2019, v primerjavi z letom 2018. Zaradi

pogodbenih izvajalcev je bilo opravljenega več dela

na investicijskem vzdrževanju in interni realizaciji.

Objekti in naprave v najemu

Podjetje upravlja s 57,67 km distribucijskega

omrežja plinovoda, dvema merilno regulacijskima

postajama in tremi regulacijskimi postajami.

Poslovanje

Količina distribuiranega plina, po omrežju, ki ga ima

podjetje v upravljanju, je v letu 2019 ostala na enaki

ravni kot v letu 2018. V letu 2019 je prestopilo k

drugim dobaviteljem 1,86 % končnih odjemalcev.

Zakupljena pogodbena zmogljivost omrežja za leto

2019 je bila 100.000 kWh/dan in v obravnavanem

obdobju ni bila presežena. Obseg prodaje plina je

znašal 9.392.052 kWh, kar je malenkost več, kot v

letu 2018. Opažamo, da se porabniki pri ogrevanju

obnašajozelovarčno inuporabljajo tudi drugevire za

ogrevanje.

V smeri racionalizacije popisov in natančnejšega

obračuna (brez akontacij) smo v letu 2016 začeli s

testnim izvajanjem daljinskega odčitavanja

plinomerov. Testni projekt smo uspešno zaključili,

Oskrba z zemeljskim plinom

Nabavna vrednostPopravek vrednosti Sedanja vrednost

Občina Jesenice 2.447.290,65 1.501.392,66 945.897,99

Občina Žirovnica 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 2.447.290,65 1.501.392,66 945.897,99

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31.12.2019

Preglednica 22: Vrednost infrastrukture v najemu
Izveden je bil nakup osnovnih sredstev

(univerzalni traktor s sedmimi priključki

in dve lahki tovorni vozili), ki so bila

potrebna na boljše in učinkovitejše delo.
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zato smo z nabavo in vgradnjo oddajnikov za

daljinsko odčitavanje nadaljevali. Opremili smo 238

plinomerov z oddajnikom za daljinsko odčitavanje,

od skupaj 1076 plinomerov. S tem povečujemo

pogostost popisov plinomerov.

S 1. oktobrom 2018 se je na območju celotne

Slovenije vzpostavil nov način obračunavanja

dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije

za prognoziranje nednevno merjenih prevzemov

uporabnikov omrežja zemeljskega plina.

Metodologija je določena na podlagi zakonskih

določil. Cilj metodologije je, da se ocenjena poraba

(akontacija oz. pavšal) približa dejanski porabi.

Opravljene so bile 4 intervencije. Tri so bile zaradi

poškodbe priključka pri izkopu za popravilo

vodovodnecevi in enazaradi poškodbepriključkapri

izkopu za izgradnjo kanalizacijskega priključka.

Dejavnost oskrbe z zemeljskim plinom je poslovala

pozitivno v višini 67 tisočEUR, kar je za 17 tisočEUR

boljši rezultat, kot preteklo leto. Ustvarjeni celotni

prihodki so nižji v primerjavi s preteklim letom, ker je

bila preteklo leto izvedena investicija na tržni

dejavnosti. Prihodki od distribucije in prodaje

zemeljskega plina pa so bili višji za 23 tisoč EUR,

medtem ko so bili stroški višji le za 11 tisoč EUR, kar

je vplivalo na rezultat poslovanja.

Poslovanje

Podporni procesi se izvajajo preko služb za finance

in računovodstvo, izterjavo, obračuna komunalnih

storitev, splošno kadrovskega procesa, procesa IT

in GIS ter procesa nabave in skladišča. V okviru

strokovnih služb je tudi splošno stroškovnomesto, ki

se nanaša na stroške celotnega podjetja in se v

okviru delitve vodstvenega in podpornih procesov

deli med vse procese.

Prihodki v poslovnem letu so za58 tisočEURvišji kot

preteklo leto, zaradi prodaje delnic Gorenjske banke

d.d. Ravno tako so tudi stroški vodstvenega in

podpornih procesov višji za 48 tisočEUR.Razlogi za

višje stroške so, višji strošek amortizacije in

obračunane obresti. V skladu s standardi se v letu

2019 na novo evidentira najem poslovne stavbe na

Cesti maršala Tita 51, ki jo ima podjetje v najemu,

med sredstva podjetja. Potrebno je obračunavati

amortizacijo. Posledično so nižji stroški storitev

najema. Višji je tudi strošek dela, zaradi uskladitve

plač in stroška za povečanje oblikovanih rezervacij

za jubilejne nagrade in odpravnine.

Strošek vodstvenega in podpornih procesov v višini

626 tisoč EUR je višji od načrtovanega zaradi

opisanih odstopanj, ki pri izdelavi poslovnega načrta

še niso bile predvidene.

POSLOVNO POROČILO

Odjemna 

skupina 

CDK

Letna predvidena ali 

dobavljena količina 

zemeljskega plina

Odjemna mesta 

gospodinjskih 

odjemalcev

Odjemna mesta 

negospodinjskih 

odjemalcev

Skupno 

število 

odjemnih 

mest

Vsota moči

Vsota 

pogodbene 

distribucijske 

zmogljivosti

Odjemna mesta 

gospodinjskih 

odjemalcev

Odjemna mesta 

negospodinjskih 

odjemalcev

Skupaj 

distribuiran ZP

[kWh/leto] [/] [/] [/] [kW] [kWh/dan] [kWh] [kWh] [kWh]

CDK1 0-2.154 71 7 78 76.436 4.510 80.946

CDK2 2.155-5.385 128 1 129 526.041 9006 535.047

CDK3 5.386-16.154 541 15 556 5.260.123 162.534 5.422.657

CDK4 16.155-26.923 213 9 222 3.880.053 166.646 4.046.699

CDK5 26.924-48.461 55 12 67 1.528.586 402.634 1.931.220

CDK6 48.462-107.690 5 6 11 1.109 325.111 485.563 810.674

CDK7 107.691-323.070 2 6 8 1.160 381.493 989.399 1.370.892

CDK8 323.071-753.830 0 4 4 2.237 0 2.409.378 2.409.378

CDK9 753.831-1.076.900 1 0 1 900 860.250 0 860.250

Skupaj 1.016 60 1.076 12.838.093 4.629.670 17.467.763

Preglednica 23: Distribuirane količine ZP

Vodstveni in podporni procesi

OdjOdjemnemnemnemnemnemna a a a 

skuskuskuskuskuskuskuskupinpinpinpina a 

CDKCDKCDK

LetLetna predvidena ali 

dobdobavljena količina 

zemzemeljeljskega plina

OdjOdjemna mesta 

gosgospodinjskiskih 

odjodjemalcev

Odjemnemnemnemnemna ma ma ma mestestestesta a a 

negospospospodiodiodiodinjsnjsnjskihkihkihkih 

odjemaemaemaemaemaemalcelcelcelcevv

SkuSkupno 

ššštevilo 

odjodjemnemnemnih ih ih ih 

mesmesmestttt

VsoVsoVsoVsota ta ta momomomomoččiii

Vsota 

pogpogpogodbodbodbodbene 

distritribucbucbucijsijsijske ke ke 

zmogljgljgljgljgljivoivoivoivoivoivoivoivostistististististististististististi

OdjOdjOdjOdjemnemnemnemna ma ma ma mestestestestestesta a a 

gosgosgosgosgosgospodpodpodpodpodinjinjinjinjinjskiskiskiskih h h h h h h 

odjodjodjemaemaemaemaemaemalcelcelcelcelcevvvvv

OdjOdjOdjOdjOdjOdjOdjOdjOdjemnemnemnemnemnemnemnemnemna ma ma ma ma ma ma ma mestestestestestesta a 

negnegnegnegnegnegospospospospospospospodiodiodiodinjsnjsnjskihkihkih 

odjodjodjodjodjodjemaemaemaemaemaemaemaemaemalcelcev

SkuSkuSkupajpajpaj  

disdistritritribuibuibuiranranran ZP ZP ZP

[kWh/leto] [/] [/][/][/] [/][/][/] [kW[kW[kW[kW[kW]] [kW[kW[kW[kW[kW[kW[kW[kW[kW[kW[kWh/dh/dh/dh/dh/dh/dh/dh/dh/dh/dh/dan]an]an]an]an]an]an] [kW[kW[kW[kW[kWh]h]h]h] [kW[kW[kW[kWh]h]h] [kW[kW[kW[kWh]h]h]

CDKCDKCDKCDKCDK1111 0-20-2.154 71 77 7878 76.76.76.76.76.436436436436436 4.54.54.51010 80.80.80.80.80.80.946946946946946946946

CDKCDKCDKCDK22 2.12.155-55-5.385 128128 11 129129129 526526526526.04.04.04.04.04.04.041111 90090090066 535535535535535535.04.04.04.04.04.04.04.04.047777

CDKCDKCDKCDKCDK3 5.35.35.35.386-86-16.16.154154 541541 1515 556556556556 5.25.25.25.260.60.60.60.60.123123123123123123 162162162162162162.53.534444 5.45.422.22.22.657657657657657657657

CDKCDKCDKCDK444 16.16.16.16.155155155155-26-26-26-26.92.923 213213 99 222222222222222 3.83.83.83.880.80.80.80.80.053053053053 166166166166166166.64.646 4.04.04.04.04.046.46.46.46.46.46.699699699699699699699699699

CDKCDKCDK555 26.26.26.26.924924-48-48.46.46.4611 5555 1212 67 1.51.51.51.528.28.28.586586586586586 402402402.63.6344 1.91.91.91.931.31.31.31.31.220220220220220220220

CDKCDKCDK666 48.48.462462-10-10-107.67.69090 555 66 11111111 1.109 325325325.11.11.111111 485485.56.5633 810810810810.67.67.67.67.67444

CDKCDKCDK77 107107107.69.691-31-323.23.070070070070 222 6666 888 1.11.160 381381381381381.49.49.49333333 989989989989.39.39.3999 1.31.31.31.31.31.31.370.70.70.70.70.70.892892892892892

CDKCDKCDK8888 323323323.07.071-71-71-71-753.53.53.53.830830830830 00 44444 44 2.22.23737373737 0000000 2.42.42.409.09.09.378378378 2.42.42.42.42.42.409.09.09.09.09.09.09.09.378378378378378378378

CDKCDKCDK99 753753.83.831-11-1.07.076.96.96.96.900000000 111 0000 1 900900 860860860.25.25.25.2500 000 860860860860860860860860.25.25.25.25.250000

Skupaj 1.01.01.01.01.01.01.01.0161616 6060 1.01.01.01.01.076767676 12.12.12.12.838838838.09.09.09.09.09333 4.64.64.629.29.29.29.670670670 17.17.17.17.17.17.17.467467467467467467467467467.76.76.76.76.76.76.76.76.7633333333

PPPPPPrrrPPPPP eerrr gggllleeeeelllll ddddddddnnnnnnddddddd iiiiicccii aaaa 223322 : Disssiii ttttrrrtttttt iiiirrrr bbbbiiiiiiii uuuuiiiirrrriiiii aaarrrrr ne kookk llllliilll ččččii innii ee ZZPPPPZZ
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Računovodsko poročilo

Računovodski izkazi

•

Bilanca stanja

Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa za leto 2019

Izkaz denarnih tokov (II. različica)

Izkaz gibanja kapitala 2019

Izkaz gibanja kapitala 2018

••
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v EUR

31/12/2019 31/12/2018

SREDSTVA 9.666.906,98 8.618.207,60

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 2.479.179,89 1.708.419,64

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 10.874,46 15.039,36

1. Dolgoročne premoženjske pravice 10.874,46 15.039,36

II. Opredmetena osnovna sredstva 2.357.486,03 1.560.798,13

1. Zemljišča 224.246,80 224.246,80

2. Zgradbe 1.073.553,53 729.128,99

3. Proizvajalne naprave in stroji 1.037.678,33 583.207,08

4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena OS 18.605,16 24.215,26

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 3.402,21 0,00

III. Naložbnen nepremičnine 12.251,40 10.345,58

IV. Dolgoročne finančne naložbe 98.568,00 117.887,74

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 98.568,00 117.887,74

b) Druge delnice in deleži 98.568,00 117.887,74

V. Dolgoročne posolovne terjatve 0,00 4.348,83

3. Dolgoročne posolovne terjatve do drugih 0,00 4.348,83

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 7.183.263,22 6.771.025,67

II. Zaloge 179.619,08 186.862,32

1. Material 167.595,59 180.487,79

4. Trgovsko blago 10.174,90 6.374,53

5. Predujmi za zaloge 1.848,59 0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 2.039.047,29 1.679.418,29

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1.831.511,26 1.464.283,25

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 207.536,03 215.135,04

V. Denarna sredstva 4.964.596,85 4.904.745,06

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 4.463,87 138.762,29

Zabilančna sredstva 33.463.558,49 31.080.762,47

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 9.666.906,98 8.618.207,60

A. KAPITAL 2.690.862,85 2.373.921,45

I. Vpoklicani kapital 1.329.148,70 829.148,70

1. Osnovni kapital 1.329.148,70 829.148,70

II. Kapitalske  rezerve 198.619,84 198.619,84

III. Rezerve iz dobička 307.168,47 289.456,10

1. Zakonske rezerve 100.627,24 82.914,87

5. Druge rezerve iz dobička 206.541,23 206.541,23

IV. Presežek iz prevrednotenja -3.703,38 41.792,74

VI. Prenesen čisti dobiček 523.094,22 520.863,15

VII. Čisti dobiček poslovnega leta 336.535,00 494.040,92

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 4.522.360,01 3.997.275,81

1. Rezervacije za pokojnine in  podobne obveznosti 570.145,48 357.906,70

2. Druge rezervacije 3.921.504,00 3.624.504,00

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 30.710,53 14.865,11

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 320.229,41 11.396,42

I. Dolgoročne finančne obveznosti 320.229,41 11.396,42

2. Dolgoročne finačne obveznosti do bank 4.442,01 11.396,42

3. Druge dogoročne finančne obveznosti 315.787,40 0,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.133.022,50 2.235.213,92

II. Kratkoročne finančne obveznosti 756.933,63 1.033.926,88

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 4.541,05 6.611,52

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 752.392,58 1.027.315,36

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 1.376.088,87 1.201.287,04

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 883.828,95 834.761,12

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 492.259,92 366.525,92

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 432,21 400,00

 Zabilančne obveznosti 33.463.556,49 31.080.762,47

RAČUNOVODSKO POROČILO
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v v v v v v v v v v v EUEUEUEUEUEUEUEUEUEUEURRRRRRRRRR

313131/1/12/2/2/2/202020201919 3131313131313131313131/1/1/1/1/1/1/1/1/1/12/2/202020202020202020181818181818

SREDSTSTVAVAVAVA 9.9.9.6666666.6.6.6.6.6.6.9090909090909090906,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,9898989898989898989898 8.8.8.8.6161616161616161616161618.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.202020202020202020207,7,7,60606060606060

A. DODOLGOROOČČČČČNANANANANANA S S SREREREDSDSDSDSDSDSTVTVTVTVTVTVTVA A 2.2.2.4747474747479.9.9.9.9.9.9.9.9.9.171717171717171717171717171717179,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,8989898989898989898989898989898989 1.1.1.1.7070707070707070707070708.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.414141414141419,6464

I. Neopredmetetetetetenenenenena a a srsrsrsrededededststststvavavava i i in n n n dodolglgororooččnene aktivivnene  ččasasovovnene r razazmemejijitvtve 1010101010.8.8.8.8.8.874747474747474747474747474,4,4,4,4,4,4,4,4,4666666666666 151515.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.03939393939,3,366

1. Dolgoročnenene p p preremomomomomožžženenenjsjsjsjsjskekekekekekeke p p p praravivice 1010101010101010101010.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8747474,4,4,4,4,4,4,46666666 151515.0.0.0393939,3,3,3666

IIII.. Opredmetenenena a a a ososososnononononovnvnvna a a a srsrsrsrsredededededstststva 2.2.2.2.2.2.2.2.353535353535357.7.7.4848484848486,6,6,6,6,6,6,030303030303030303 1.1.1.1.1.5656560.0.0.7979798,8,8,131313

1.1. Zemljišča 2222222222224.4.4.4.4.4.4.4.4.4.2424242424242424246,6,6,6,6,6,6,6,6,808080808080808080 222222224.4.24246,6,8080808080

2. Zgradbe 1.1.1.1.070707073.3.3.3.3.3.55555555553,3,3,3,3,3,3,3,3,53535353535353 72729.9.12128,8,8,99999999

3. Proizvajalnene n n napapapaprarararaveveveve i i in n n ststststrorororojijiji 1.1.1.1.1.1.1.1.1.0303030303037.7.7.7.7.7.7.7.7.67676767676767678,8,8,8,8,8,33333333 5858583.3.2020207,7,0808080808

4. Druge naprpravavave e e e ininin o o oprprememememema,a,a,a, d drobni inventntarar i in n drdruguga a opredmetetena OSOSOSOS 181818181818.6.6.6.6.6.60505050505050505,1,1,1,1,1,1,16666 24.2.21515,2,2,266666

6. Opredmetena a ososososososnononononovnvnvnvnvna a a a srsrsrsrededededstva v gradnji in n izizdedelavi 3.3.3.3.3.3.40404040402,2,2,2,2,2,21212121212121 0,0,000000000000

III. Naložbnen n nepepeprererereremimimimimiččččnininininenenene 12121212121212.2.2.2.2.2.2.2.2.25151515151515151,4,40000 10.34545,5,5,5,5,5888888

IV. Dolgoročnene f finininananančččččnenenenene n n nalalalaložbe 989898989898.5.5.5.5.56868686868,00 117.7.7.7.7.88888888887,7,7,7,74747474

1.1. Dolgoročne fininanananančččnenene nalalalalooooožbe, razen pososojil 989898989898.5.5.5.5.568686868,000 1111117.88888888887,7,7,7,7474747474

b) Druge delnicecece in n dededeleležžii 9898989898.5.5.568686868,0,00 11117.888888887,7,7,74747474747474
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v EUR

Leto 2019 Leto 2018 % 19/18

1. Čisti prihodki od prodaje 10.854.893,41 10.497.332,93 103,4

- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb 9.450.529,86 9.114.210,51 103,7

- čisti prihodki od drugih dejavnosti 1.404.363,55 1.383.122,42 101,5

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki) 105.478,20 159.593,69 66,1

- državne podpore (subvencije) 0,00 0,00

- drugi poslovni prihodki 105.478,20 159.593,69 66,1

5. Stroški blaga, materiala in storitev 6.221.252,22 6.052.105,20 102,8

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 38.396,96 39.992,08 96,0

b. Stroški porabljenega materiala 1.159.391,87 1.119.834,55 103,5

c. Stroški storitev 5.023.463,39 4.892.278,57 102,7

- stroški najemnin za infrastrukturo 1.390.358,07 1.366.867,11 101,7

- stroški drugih storitev 3.633.105,32 3.525.411,46 103,1

6. Stroški dela 3.315.693,77 3.035.704,76 109,2

1. Stroški plač 2.271.758,71 2.198.482,56 103,3

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 48.849,80 46.796,39 104,4

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 370.248,32 356.861,38 103,8

4. Drugi stroški dela 624.836,94 433.564,43 144,1

7. Odpisi vrednosti 316.605,79 242.576,64 130,5

a. Amortizacija 271.233,93 189.077,30 143,5

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS 819,87 1.227,99 66,8

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 44.551,99 52.271,35 85,2

8. Drugi poslovni odhodki 806.428,58 792.383,41 101,8

9. Finančni prihodki iz deležev 47.679,94 7.825,50 609,3

c. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 47.679,94 7.825,50 609,3

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 41.103,81 36.038,28 114,1

b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 41.103,81 36.038,28 114,1

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 12.662,91 1.046,98 1.209,5

d. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 12.662,91 1.046,98 1.209,5

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 5.010,24 3.957,46 126,6

b. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv. 0,05 0,00

c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 5.010,19 3.957,46 126,6

15. Drugi prihodki 16.428,32 8.406,91 195,4

16. Drugi odhodki 11.118,10 2.975,04 373,7

17. Davek iz dobička 22.564,70 84.406,90 26,7

18. Odloženi davki 0,00 0,00

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 354.247,37 494.040,92 71,7

20. Spremembe presežka iz prevredotovanja neopr. in opred. 

osnovnih sredstev 0,00 0,00

21. Spremembe presežka iz prevrednotenja finan. sredstev, 

razpoložljivih za prodajo 8.880,00 4.144,00 214,3

22. Dobički in izgube, ki izhajajo iz preverbe računovodskih 

izkazov v tujini (vpliv sprememb deviznih tečajev) 2,49 1,89 131,7

23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa -54.376,12 -8.924,06 609,30

24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 308.753,74 489.262,75 63,1

25. Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v obr. obdobju 129,16 127,57
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v EUEUEUEURRRR

LeLeLetoto 2019 LeLeto 2018 % % 1919/1/1888

1.1.1. ČČČČisisistiti p p priririhohohohohohodkdkdkdkdkdkdkdki i i i i odododododododod p p p prororororodadadadajejeje 101010.8.8.8545454.893,41 10.4.49797.3.332,93 10103,3,44

- - ččččisisistititi p priririririhohohohohohodkdkdkdkdkdki,i,i,i,i, p p p p p p p priririririridodododododododoblblblblblblblblbljejejejejejenininini z z z z o o o o oprprprprprprprprprprpravavavavljljljanananjejem m gospspspsp. jajajajajavnvnvnvnihihih s s slululužžžžbbbbžžžž 9.9.9.454545450.529,86 9.11114.21210,51 10103,3,77

- ččččisisisistititi p p p pririririririhohohohohohohohohodkdkdkdkdkdki i i i i i odododododododododod d d d drururugigigigih h h dedededejajajajavnvnvnvnosti 1.1.1.40404040404.4.363,55 1.383.3.12122,42 1010101,1,55

4.4.4. DrDrDrugugugi i i i popopopopopopoposlslslslslslslslslovovovovovovovovnininini p p p p p p p priririririririririhohohohohohohohodkdkdkdki i (s(s(s p p p prererererevrednototovavavavavalnlnlnlnimimimimi i poposlslsl. prprprprihododkiki)))) 10101010105.5.47478,20 159.9.593,69 66666666,1,1,1,1,1,1

- - drdrdržžavavavavnene p p p pododododododpopopopopopoporerererere ( ( ( (sususususubvbvbvbvenenencicicijejejeje))) 0,00 0,00

- - - drdrdrugugugi i i popopopopopoposlslslslslovovovovovovovninininininini p p p pririririririhohohohohohodkdkdkdkdkdkiii 10101010105.5.5.5.5.47478,20 159.593,69696969696969 6666666666666666,1,1,1,1,1,1

5.5.5. StStStrorororoššškikikikikikikikiki b b b b b b blalalalalalagagagagagaga mamamamamamateteteriririalalalalala a ininin s s s stotototoriritetev 6.222222221.1.1.1.252,22 6.052.10101010105,5,5,5,5,5,5,2020 10101010102,2,88

••••••
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2019 2018

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Postavke iz izkaza poslovnega izida 1.096.125 841.959

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev 10.974.436 10.627.753

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn). in finančni odhodki iz posl. obv. -9.867.620 -9.543.922

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -10.691 -241.872

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij

ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja -85.116 -63.952

Začetne manj končne poslovne terjatve -301.456 390.030

Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve 134.299 -128.443

Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0 0

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujtev) za prodajo 0 0

Začetne manj končne zaloge 6.297 -15.266

Končni manj začetni poslovni dolgovi 98.840 -287.848

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -23.096 -22.425

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0 0

c) Prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) 1.011.009 778.007

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a) Prejemki pri investiranju 75.880 9.858

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 7.400 7.825

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 0

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0 2.033

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0

Prejemki od odtujitve finančnih naložb 68.480 0

b) Izdatki pri investiranju -675.282 -138.162

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -279 0

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -672.908 -132.462

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -2.095 -5.700

Izdatki za pridobitev finančnih naložb 0 0

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju (a + b) -599.402 -128.304

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 502.461 2.413

Prejemki od vplačanega kapitala 500.000 0

Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 2.461 2.413

b) zdatki pri financiranju -854.214 -295.307

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -7.656 -1.047

Izdatki za vračila kapitala 0 0

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti -9.024 -6.392

Izdatki za plačila najemnin (glavnica) -34.533 0

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -803.001 -287.868

c) Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b) -351.753 -292.894

Č. Končno stanje denarnih sredstev 4.964.597 4.904.745

x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 59.854 356.809

Obračunane tečajne razlike pri deviznih sredstvih -2 2

y) Začetno stanje denarnih sredstev 4.904.745 4.547.934

RAČUNOVODSKO POROČILO
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2020202020201919191919191919191919 2020202020202020202020201818181818181818

A. DENARNI I TOTOTOTOKOKOKOVIVIVI P PRIRIRI P P POSOSOSOSLOLOLOLOVANJNJU

a)a) PoPoststavke iz izizizizizizkakakakazazazaza p p p posososososlololovnvnvnegegegegegega izida 1.1.1.1.1.09090909090909090909096.6.6.6.6.6.6.6.6.6.1212121212121255 8484848484848484841.1.95959595959595959999

Poslovni pririhohohodkdkdkdki i (r(r(r(razazazenenenen z z z za a a prprprprevevevrednotenjeje) ) in finananččnini p pririhohodkdki i iziz p pososl. t tererjajatetevv 1010101010101010101010.9.9.9.9.9.9747474747474.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.436363636363636363636363636 101010101010101010101010.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6272727.7.7.7535353

Poslovni odhdhodododododkikikiki b b b brerererez z z amamamorororortititizazazazacicije ( (rarazezen n zaza prevrvrededn)n). . inin f fininananččnini o odhdhododki i iz z poposlsl. . obobobv.v. -9-9-9-9-9-9.8.8.8.8.8.8.8.8.8.86767676767676767676767.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.620202020202020202020 -9-9-9-9.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5434343.9.922222222

Davki iz dobobiičččkakakakaka i i in n n drdrdrdrugugugi i i dadadadadadavkvkvki,i,i, ki nisoso z zajajeteti i v v poposlslovnih h ododhohodkdkihih -1-1-1-1-1-1-10.0.0.0.0.0.0.0.696969696969696911111111 -2-2-2414141.8.8727272727272

b)b) SpSpreremembe ččisisisisistititititih h h h obobobobobobrarararatntntntnihihihihihihih s s s s s srerererereredsdsdsdstev v (i(in n čččasasasovovovnininih h h rararazmzmzmejejejitititevevev, rerezezervacacijij

teter r ododloženih terererererjajajatetetetev v v v ininininin o obvbvbvbvbvbvbvezezezeznosti zazaza davavekek) ) poposlslovovninih h popostststavavavk k bibibilalance e stststststanananananjajajajajajajaja -8-8-8-8-8-8-8-8-85.5.5.5.5.5.5.5.5.11111111111111111111111166666 -63.3.3.959595959522222

Začetne manj j kokokokonnnčččnenenene p p pososososososlolololovnvnvnvnvne e e terjrjatatve -3-3-3-3-3-3010101010101.4.4.4.4565656565656565656 39390.0.03030303030000000

Začetne manj j kokokokonnččnenenene a a aktktktktivivivivnenenenene kratk. časovovnene r razazmemejijitve 131313131313134.4.4.4.4.4.4.292929299999 -1-12828.4.4.443434343434343

Začetne manj kokonnnnčččččnenenenenene o o o odldldldloooožžžženene terjatveve za dadavevekk 00 0000

Začetna manj j kokokonnnčččnanananana s s s s s srererereredsdsdsdstvtva (skupinene z za a ododtutujtjtevev) za prodajojojo 0 00000

Začetne manj kokonnččččnenenene z z z z zalalalalogogogogoge 6.292977 -1-1-1-15.5.5.5.262626262626266666666

Končni manj začetetetninini p p pososososlolovnvni dolgovi 989898.84040 -2-2-2878787.8.8.8.8484848484848
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Zakonske 

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/5 V VI/1 VI/2 VII/1 VII/2 VIII

A.1.
Stanje konec prejšnjega 

poročevalskega obdobja
829.148,70 198.619,84 82.914,87 206.541,23 41.792,74 520.863,15 0,00 494.040,92 0,00 2.373.921,45

A.2
Začetno stanje poročevalskega 

obdobja
829.148,70 198.619,84 82.914,87 206.541,23 41.792,74 520.863,15 0,00 494.040,92 0,00 2.373.921,45

B.1
Spremembe lastniškega kapitala - 

transakcije z lastniki
500.000,00 -494.040,92 5.959,08

a)
Vpis vpoklicanega osnovnega 

kapiala
500.000,00

g) Izplačilo dobička -494.040,92 -494.040,92

B.2
Celotni vseobsegajoči donos 

poročevalskega obdobja
-45.496,12 2.231,07 354.247,37 0,00 310.982,32

a)
Vnos čistega poslovnega izida 

poročevalskega obdobja
354.247,37 354.247,37

c)

Sprememba rezerv, nastalih 

zaradi vrednotenja finančnih 

naložb po pošteni vrednosti

8.880,00 8.880,00

č)

Druge sestavine 

vseobsegajočega donosa 

poročevalskega obdobja

-54.376,12 2.231,07 -52.145,05

B.3 Spremembe v kapitalu 17.712,37 494.040,92 0,00 -511.753,29 0,00 0,00

a)

Razporeditev preostalega dela 

čistega dobička primerjalnega 

poročevalskega obdobja na druge 

sestavine kapitala

494.040,92 -494.040,92 0,00

b)

Razporeditev dela čistega 

dobička poročevalskega obdobja 

na druge sestavine kapitala po 

skelpu organov vodenja in 

nadzora

17.712,37 -17.712,37 0,00

C.
Končno stanje poročevalskega 

obdobja
1.329.148,70 198.619,84 100.627,24 206.541,23 -3.703,38 523.094,22 0,00 336.535,00 0,00 2.690.862,85

Preneseni čisti posl.izid Čisti posl. izid posl. leta

Skupni kapital
Osnovni 

kapital

Kapitalske 

rezerve

Rezerve iz dobička Rezerve,  

zaradi 

vredn. po 

pošteni 

vrednosti
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Zakonske 

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/5 V VI/1 VI/2 VII/1 VII/2 VIII

A.1.
Stanje konec prejšnjega 

poročevalskega obdobja
829.148,70 198.619,84 82.914,87 206.541,23 46.572,80 777.270,39 0,00 803.688,84 0,00 2.944.756,67

A.2
Začetno stanje poročevalskega 

obdobja
829.148,70 198.619,84 82.914,87 206.541,23 46.572,80 777.270,39 0,00 803.688,84 0,00 2.944.756,67

B.1
Spremembe lastniškega kapitala - 

transakcije z lastniki
-1.060.470,91 -1.060.470,91

g) Izplačilo dobička -1.060.470,91 -1.060.470,91

B.2
Celotni vseobsegajoči donos 

poročevalskega obdobja
-4.780,06 374,83 494.040,92 0,00 489.635,69

a)
Vnos čistega poslovnega izida 

poročevalskega obdobja
494.040,92 494.040,92

c)

Sprememba rezerv, nastalih 

zaradi vrednotenja finančnih 

naložb po pošteni vrednosti

4.144,00 4.144,00

č)

Druge sestavine 

vseobsegajočega donosa 

poročevalskega obdobja

-8.924,06 374,83 -8.549,23

B.3 Spremembe v kapitalu 803.688,84 0,00 -803.688,84 0,00 0,00

a)

Razporeditev preostalega dela 

čistega dobička primerjalnega 

poročevalskega obdobja na druge 

sestavine kapitala

803.688,84 -803.688,84 0,00

C.
Končno stanje poročevalskega 

obdobja
829.148,70 198.619,84 82.914,87 206.541,23 41.792,74 520.863,15 0,00 494.040,92 0,00 2.373.921,45

Preneseni čisti posl.izid Čisti posl. izid posl. leta

Skupni kapital
Osnovni 

kapital

Kapitalske 

rezerve

Rezerve iz dobička Rezerve,  

zaradi 

vredn. po 

pošteni 

vrednosti
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ZakZakZakZakZakonsonsonsonske ke ke 

rezerverveeeee

DruDruDruDruge ge 

rezrezrezrezrezerverververve ie ie ie iz z z z 

dobdobdobičččkaka

PrePrePrenesnesnesnesenienienieni čččististististististi i i i i i 

dobdobdobdobdobdobiiiiiiččččččekekek

PrePrePrePrePrePrenesnesnesenaenaenaenaenaena 

ččččččistististististista a a 

izgizgubaubaubauba

ČČČČistististi 

dobdobdobdobiiičček ek ek 

posposposposlovlovlovlov. letaetaeta

Čista 

izgizguba 

posposposlovlovlovlov. . 

letletaa

I/1I/1I/1I/1 II III/1/1 IIIIIIIIIIII/5/5 VVVV VI/VI/VI/11 VI/VI/22 VIIVII/1/1 VIIVIIVII/2/2/2 VIIII

A.1A.1A.1A.1A.1..
StaStaStaStanjenjenjenjenjenje ko ko ko ko konecnecnec pr prejejšššnjenjenjenjega ga ga 

porporporporporooočččevaevaevalsklsklskegaega ob obdobdobdobdobdobjajajaja
829829829829.14.14.14.148,78,78,700 198198198198.61.61.619,844 82.82.914914,87 206206206206.54.54.54.54.54.541,21,21,21,21,21,23 41.41.41.41.792792792792792,74,74 520520520.86.863,13,13,13,15 0,00,00 494494.04.04.040,90,90,9222 0,00,00 2.32.32.32.373.73.73.73.73.921921921921,45,45,45,45

A.2A.2
ZaZačččetnetnetno so so stantantanje je porporporporporporooočččččččevaevaevaevaevaevaevaevaevalsklsklsklsklsklsklsklsklskegaegaega  

obdobdobdobjobjaa
829829829.14.148,78,700 198198198198198198.61.61.61.61.619,89,89,89,84 82.82.82.914914914914914914914914914914914914914914914,87,87,87,87,87,87,87,87 206206206.54.54.541,21,233 41.41.41.792792,74,74 520520520520520.86.86.86.86.863,13,15 0,00,00,00,00 494.040,90,90,9222 0,00 2.373.921,45

B.1B.1B.1B.1B.1B.1B.1B.1B.1B.1B.1
SprSprSprSpremeemeemembembe la lastnstniišškegkegkega ka ka ka ka ka ka ka ka ka kapiapiapiapiapiapiapiapitaltaltaltaltaltaltaltala -a -a -a -a -a -a - 

tratratransansansansakcikcije je z lz lastastastnikniki
500500500.00.00.000,00,0000 -49-49-49-494.04.04.04.04.040,40,40,40,92 5.959,08

a)a)a)
VpiVpiVpis vs vs vpokpokpokpoklicliclicaneaneanega ga ga ga ga osnosnosnosnovnovnovnovnovnovnovnegaegaegaegaegaegaega  

kapkapkapialialialaa
500500500500.00.00.000,00,00,00,00,00,00000

g)g)g) IzpIzpIzplalačččiloiloiloilo do do dobibiččkakakaka -49-49-49-494.04.04.04.040,92 -49-494.04.040,40,40,92929292

B.2B.2
Celotnotni vi vi vseoseoseobsebsebsebsebsegajgajgajgajgajgajgajgajgajooooooooččččči di di di di di di donoonoonoonoonoonoonoonoonoonoonos s s s s s s s s 

porporporoooččevaevalsklsklsklskegaegaegaegaegaegaega ob ob ob ob ob ob ob ob obdobdobdobdobdobdobdobdobdobdobdobjajajajajajajaja
-45-45.49.49.49.49.49.496,16,16,1222 2.22.231,31,31,31,31,31,31,07 354354354354.247,37,37,377777 0,00,000 310.982,32,32,32,3222222

a)a)a)
VnoVnoVnoVnoVnos s s s čččististegaegaegaega po po poslosloslovnevnevnevnega ga ga ga iziiziiziiziiziiziiziiziiziiziizida da da da da da 

porporporooččevaevaevalsklskegaegaega ob ob obdobdobdobdobdobdobdobdobdobjajajajaja
354.24.247,37,37 354354.24.24.247,37,37,37,37,37,3777777

SprSprSpremeemeemembambambamba re re re re rezerzerzerzerzerzerzerzerzerzerzerv, v, v, v, v, v, v, nasnasnasnasnasnasnastaltaltaltaltaltaltalih ih ih ih ih ih 

PrePrePrenesnesenieni čččististististi pi pi pi poslosl.iz.iz.izidididididid ČČČČististi pi poslosloslosloslosloslosl. i. i. i. i. i. i. i. i. izidzidzidzidzid posl. leta

SkuSkupnipni ka kapitpitpitpitalalal
OsnOsnOsnOsnovnovnovni i 

kapkapkapitaitaitaitalll

KapKapKapKapitaitaitalsklsklsklsklske e e e 

rezrezrezrezerverververververververververveeeeeee

RezRezRezRezRezRezRezRezRezerververververververververververve ie iz dz dz dz dobiobiobiččka RezRezRezRezerverververve, e, e, e, e,  

zarzarzarzaradiadiadiadiadi 

vrevredn.dn. po po 

popoššštenteni i 

vrevrevrednodnodnostisti
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AAAAAAAAA
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Celotni dobiček leta2019znaša376.812,07EUR,od

katerega je bil plačandavekoddobičkapravnih oseb

v višini 22.564,70 EUR. Čisti poslovni izid

poslovnega leta 2019 je 354.247,37 EUR.

Uprava je del tega bilančnega dobička v znesku

17.712,37EURvskladuzdoločbočetrtegaodstavka

64. člena ZGD že v zaključnem računu namenila za

oblikovanje zakonskih rezerv, ki sedaj znašajo

100.627,24 EUR, ker predstavlja 7,57 odstotkov

osnovnega kapitala.

V letu 2019 je bilo prodanih 230 delnic Gorenjske

banke d.d. v višini 68.479,68 EUR. Svet

ustanoviteljev je na 44. seji, dne 22.12.2017 sprejel

147. sklep, s katerim soglaša, da podjetje odproda

delnice Gorenjske banke, d.d. in da je prejeta

kupnina, od prodaje finančnih naložb, prejemek

podjetja, ki ga lahko nameni za investiranje. Prejeta

kupnina je vključena v rezultat poslovanja.

Uprava daje, na podlagi družbene pogodbe, Svetu

ustanoviteljev predlog za razporeditev bilančnega

dobička.

RAČUNOVODSKO POROČILO

Izkaz bilančnega dobička

•

Preglednica 24: Bilančni dobiček

Čisti poslovni izid poslovnega leta 354.247,37

+ preneseni čisti dobiček 520.863,15

- prenesena čista izguba 0,00

+ povečanje dobička zaradi prevrednotenja 2.231,07

- povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja (zakonske rezerve) 17.712,37

= bilančni dobiček 859.629,22

•••••

Stran 36

Predlog sklepa Sveta ustanoviteljev:

Bilančni dobiček se v višini 68.480,00 EUR razporedi med druge rezerve,#

preostali bilančni dobiček v višini 791.149,22 EUR ostane nerazporejen.
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Razkritja postavk v računovodskih izkazih

Računovodski izkazi podjetja so pripravljeni v skladu

z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami

slovenskih računovodskih standardov 2016 (v

nadaljevanju SRS) in Zakona o gospodarskih

družbah – ZGD-1 (v nadaljevanju ZGD). Razkritja so

razdeljena v naslednje skupine:

-splošna razkritja,

-razkritja postavk v bilanci stanja,

-razkritja postavk v izkazu poslovnega izida,

-razkritja postavk v izkazu denarnih tokov in

izkazu gibanja kapitala ter

-druga razkritja.

Podjetje uporablja za razkritja določila Zakona o

gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih

standardov. Menimo, da določila po Zakonu o

gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih

standardih zadoščajo za resničen in pošten prikaz

poslovanjapodjetja.Računovodski izkazi so izdelani

v skladu z SRS ter v skladu z vsemi zahtevami vseh

ustreznih standardov in vsemi ustreznimi stališči ter

pojasnili.

Splošna razkritja

Računovodski izkazi upoštevajo temeljne

računovodske predpostavke (upoštevanje nastanka

poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne

neomejenosti poslovanja), kakovostne značilnosti

računovodskih izkazov in splošna pravila

vrednotenja.

Podjetje v poslovnem letu ni spreminjalo

računovodskih usmeritev in na podlagi določb SRS

32 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.

Podjetje je polovični lastnik podjetja Karavanška

voda, d.o.o., skupaj s podjetjemKomunala,Kranjska

Gora, d.o.o., ki še ne opravlja dejavnosti.

Teoretično možne postavke, ki pri podjetju ne

prehajajo v poštev, se v računovodskih izkazih ne

navajajo.
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SREDSTVA: 9.666.906,98 EUR

A. DOLGOROČNA SREDSTVA: 2.479.179,89 EUR

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne

aktivne časovne razmejitve: 10.874,46 EUR

Neopredmetena sredstva v podjetju zajemajo

naložbe v dolgoročne premoženjske pravice

(računalniški programi), ter neopredmetena

sredstva v izdelavi. V knjigah se ne izkazuje

neopredmetenih sredstev, ki bi bila pridobljena z

državno oziroma občinsko podporo.

V letu 2019 je bila izvedena nadgradnja

dokumentnega sistema v višini 278,98 EUR.

II. Opredmetena osnovna sredstva:

2.357.486,03 EUR

Opredmetena osnovna sredstva sestavljajo

zemljišča, zgradbe,drugenaprave inoprema,drobni

inventar in opredmetena sredstva v gradnji oziroma

izdelavi. Javno podjetje med opredmetenimi

osnovnimi sredstvi ne izkazuje sredstev, ki so bila

financirana z dotacijami oziroma z državnimi

podporami. V letu 2019 ni bilo izvedeno nobeno

prevrednotenje zaradi slabitve sredstev.

Način obračunavanja stroškov amortizacije je

opisan pri razkritjih stroškov amortizacije. V letu

2019 podjetje ni spreminjalo amortizacijskih stopenj.

Investiralo je v opredmetena osnovna sredstva v

višini 681.185,58 EUR. V letu 2019 je bil zaradi

dokapitalizacije podjetja v višini 500.000,00 EUR

zagotovljen dodaten vir financiranja za nakup

osnovnih sredstev. Nabavljena sredstva večje

RAČUNOVODSKO POROČILO

Razkritja postavk v bilanci stanja

Slika 3: Sredstva podjetja na dan

31.12.2019 glede na ročnost

Vrsta OS

Nabavna    

vrednost

Popravek 

vrednosti

Neodpisana 

vrednost

Neopredmetena OS 61.637,93 50.763,47 10.874,46

Naložbene nepremičnine 14.901,21 2.649,81 12.251,40

Zemljišče 224.246,80 0,00 224.246,80

Vlaganje v nepremič.v tuji lasti 7.372,58 2.211,78 5.160,80

Zgradbe 1.028.266,96 258.443,62 769.823,34

Zgradbe (najem) 315.448,00 16.878,61 298.569,39

Oprema 3.820.159,46 2.812.671,18 1.007.488,28

Oprema (najem) 66.449,83 17.654,62 48.795,21

Avans za opremo 3.402,21 0,00 3.402,21

SKUPAJ 5.541.884,98 3.161.273,09 2.380.611,89

Preglednica 25: Opredmetena in neopredmetena

osnovna sredstva podjetja na dan 31.12.2019

•
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Preglednica 26: Opredmetena, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine podjetja

Neopredmet. 

OS

Naložbene 

nepremičnine
Zemljišča Zgradbe

Zgradbe 

(najem)
Oprema 

Oprema 

(najem)

Investicije v 

teku, avansi
SKUPAJ

Nabavna vrednost 

Stanje 1.1.2019 61.359,65 12.806,21 224.246,80 973.489,56 3.235.830,48 0,00 4.507.732,70

Prilagoditve za nazaj -5.445,42 -5.445,42

Začetno stanje 1.1.2019 61.359,65 12.806,21 224.246,80 973.489,56 315.448,00 3.230.385,06 66.449,83 0,00 4.884.185,11

Nabava - povečanje 684.584,79 684.584,79

Aktiviranje 278,28 2.095,00 62.149,98 616.659,32 -681.182,58 0,00

Zmanjšanje (prodaje, odpisi) -26.884,92 -26.884,92

Stanje 31.12.2019 61.637,93 14.901,21 224.246,80 1.035.639,54 315.448,00 3.820.159,46 66.449,83 3.402,21 5.541.884,98

Popravek vrednosti 

Stanje 1.1.2019 46.320,29 2.460,63 0,00 244.360,57 2.628.408,14 0,00 2.921.549,63

Prilagoditve za nazaj -5.445,42 -5.445,42

Začetno stanje 1.1.2019 46.320,29 2.460,63 0,00 244.360,57 0,00 2.622.962,72 0,00 0,00 2.916.104,21

Zmanjšanje (prodaje, odpisi) -26.065,05 -26.065,05

Amortizacija 4.443,18 189,18 16.294,83 16.878,61 215.773,51 17.654,62 0,00 271.233,93

Stanje 31.12.2019 50.763,47 2.649,81 0,00 260.655,40 16.878,61 2.812.671,18 17.654,62 0,00 3.161.273,09

Neodpisana vrednost 1.1. 15.039,36 10.345,58 224.246,80 729.128,99 315.448,00 607.422,34 66.449,83 0,00 1.968.080,90

Neodpisana vrednost 31.12. 10.874,46 12.251,40 224.246,80 774.984,14 298.569,39 1.007.488,28 48.795,21 3.402,21 2.380.611,89

vrednosti so bila Unimog z nadgradnjo, traktor, tri

manjša tovorna vozila, prikolica in priključki

posipalec peska in soli ter mulčar. Izvedena je bila

tudi obnova strehe na Cesti maršala Tita 49.

III. Naložbene nepremičnine: 12.251,40 EUR

Naložbene nepremičnine v izkazu stanja, so

počitniški objekti, ki se koristijo za poletna letovanja.

Naložbene nepremičnine se ovrednotijo po nabavni

vrednosti. V letu 2019 je bilo izvedeno investicijsko

vzdrževanje počitniškega objekta v višini 2.095,00

EUR.

IV.Dolgoročne finančnenaložbe:98.568,00EUR

Podjetje ima v lasti 2.960 delnic Zavarovalnice

Triglav d.d., ki so bila pri začetnem prepoznanju

razvrščena med za prodajo razpoložljiva finančna

sredstva. V letu 2019 se je prodalo 230 delnic

Gorenjske banke d.d. po prodajni ceni

68.479,68 EUR. Njihova knjigovodska vrednost je

bila 28.199,74 EUR. Od leta 2007 je podjetje

soustanovitelj podjetja Karavanška voda družba za

polnjenjepijačd.o.o., v katerem imavložekvosnovni

kapital v višini 3.750,00 EUR, kar predstavlja

polovični delež. Za vložek v podjetje Karavanška

voda družba za polnjenje pijač d.o.o. je bil oblikovan

popravek vrednosti.

Za vse finančne naložbe ocenjujemo, da niso

izpostavljene finančnim tveganjem.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA: 7.205.827,92 EUR

II. Zaloge: 179.619,08 EUR

Podjetje vodi zaloge materiala po sistemu dejanskih

cen in obračunava njihovo porabo po metodi FIFO.

Med zalogo so materiali v centralnem skladišču,

pogonsko gorivo in pisarniški material. Trgovsko

blago so proizvodi pogrebne dejavnost. Ob popisu

zalog materiala je bilo ugotovljeno 1.888,87 EUR

primanjkljaja, od tega 1.547,19 EUR posipnih

materialov.

Preglednica 27: Dolgoročne finančne naložbe

Leto 2019 Leto 2018

Zavarovalnica Triglav 98.568,00 89.688,00

SKUPAJ 98.568,00 89.688,00

Preglednica 28: Gibanje dolgoročnih finančnih

Neodpisana vrednost Naložbe v deleže

Stanje 1.1.2019 89.688,00

Prevrednotenje - okrepitve 8.880,00

Stanje 31.12.2019 98.568,00

Leto 2019 Leto 2018

Zaloga materiala 167.595,59 180.487,79

Zaloga blaga 10.174,90 6.374,53

SKUPAJ 177.770,49 186.862,32

Preglednica 29: Zaloga materiala in blaga
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NeoNeoNeoNeoNeoNeoprepreprepreprepredmedmet. t. 

OSOSOS

NalNalNalNalNalNaloožžbenbenbene e e 

nepnepremremremremremremremiiičččninninnine
ZemZemZemZemljiljiljiljiljiščščščšča ZgrZgrZgrZgradbadbadbe

ZgrZgrZgradbadbe 

(na(najemjem)
OprOprema 

Opremaema 

(na(najemjem)

InvInvestesticiicije v 

tekteku, avansi
SKUPAJ

NabNabNabNabNabNabavna vredrednost 

StaStaStaStaStaStaStanjenjenjenjenjenjenjenje 1. 1. 1.1.21.21.2019019019 61.61.61.61.61.359359359,65,65 12.12.12.12.12.806806806806806806806806,21,21,21,21,21,21,21,21,21 224224224224224224224224.24.24.24.24.24.246,86,86,800 973.48.48.48.48.489,59,56 3.235.830830830,48,48,48,48 0,00,00,00,00 4.54.507.07.732732,70,70

PriPriPrilaglaglaglaglagodiodiodiodioditvetvetvetve za za nazaj -5.445445,42,42 -5.445445,42

ZaZaZaZaZačččetno stanje je 1.1.20.2019 61.61.61.61.359359359359,65 12.12.12.12.12.12.806806806806806806806,21 224224224224224224224224.24.24.24.24.24.24.24.246,80 973973.489,59,59,566 315315.44.448,08,08,08,000 3.230.385,06,06 66.66.449,83,83 0,00,000 4.84.884.84.185185,11,11

NabNabNabNabNabavaavaava - povpoveeččanje 684684.584,79 684.584,79

AktAktAktAktAktiviiviiviiviranranjeje 278278,28,28 2.02.02.02.095,95,95,95,000000 62.62.149,98,98 616.65.659,32 -68-68-68-681.11.11.11.182,82,82,5858 0,00

ZmaZmaZmaZmaZmaZmanjnjššanjanje (e (e (e (proproproprodajdaje, odpodpisi) -26-26.884,92 -26-26.884,92

StaStaStaStanjenjenjenje 31 31 31 31 31.12.12.12.12.20.20.20.201919 61.61.61.61.61.61.637637637,93,93,93 14.14.14.901901901,21,21,21,21,21,21 224224224224.24.24.246,80000 1.01.01.01.035.35.35.639639639,54,54 315315315315.44.448,08,00000 3.83.820.20.159159,46,46 66.66.66.449449,83,83 3.43.43.402,02,21 5.55.541.41.884884,98,98

PopPopPopPopravravravravek ek vrevrednodnosti 

StaStaStaStaStaStanjenjenjenjenje 1. 1. 1.1.21.21.21.2019019019 46.46.46.46.46.320320320320,29,29,29 2.42.460,60,60,60,60,60,636363636363636363 0,00,00,00,00,00,000 244244.36.360,50,50,50,5777 2.628.28.28.408408408,14,14 0,00,00 2.92.921.21.549549,63,63

PriPriPriPriPrilaglaglaglaglagodiodiodiodiodiodioditvetvetvetvetve za nazaj -5.-5.445,42,42 -5.445,42

ZaZaZaZaZačččččetnetnetnetnetnetno so so so so stantantantantantanje je je 1.11.11.1.20.20.20191919 46.46.46.320320320320,29,29,29,29,29 2.42.460,60,60,6363 0,00,00,00,000000 244244244244.36.36.360,50,50,50,577 0,00,00 2.622.962962962962,72,72,72,72 0,00,00,000 0,00,00,000 2.92.916.16.16.104104,21,21

ZmaZmaZmanjnjnjnjššššššanjanjanjanjanjanje (e (e (e (e (e (proproproproprodajdaje, e, odpodpisi) -26-26.065,05,05,05,0555555 -26.065,05

AmoAmoAmoAmoAmortirtirtirtirtizaczaczaczaczaczacijaijaijaijaijaijaija 4.44.443,43,18181818 189189,18,18 16.16.294,83 16.16.878878,61 215215.773,53,511 17.17.17.17.17.17.654654654654654654654,62 0,00,000 271.233,93

StaStaStaStaStaStanjenjenjenjenje 31 31 31 31.12.12.12.12.12.12.12.20.20.20.20.2019191919 50.763763,47,47,47,47 2.62.649,49,49,8181 0,00,00,00,00,00000 260260260260260260260260260.655,45,45,400 16.16.878878,61 2.82.812.671671671671,18,18,18,18 17.17.17.654654654,62,62,62,62,62,62,62 0,00,00,00,00,00,00,000 3.13.13.13.13.161.61.61.61.273273273273,09,09

NeoNeoNeoNeoNeodpidpidpidpidpidpisansansansansansansana va va va va vredrednosnosnosnosnost 1t 1.1..1. 15.039039,36,36 10.10.10.10.10.345345345345,58,58 224224224224224224.24.24.24.24.246,86,86,80000 729729729729729.12.12.12.12.12.128,98,9999 315315.44.448,000 607.422,32,34 66.66.66.66.449449,83,83 0,000 1.91.91.91.91.91.968.080,90

NeoNeoNeoNeoNeodpidpidpidpidpisansansansansansana va va va vredredredredredrednosnosnosnost 3t 31.12. 10.10.874874,46,46,46,46 12.12.12.12.12.251251251251,40,40,40 224224224224.24.24.24.24.246,86,86,800 774774774774774.98.98.98.98.984,14,14,14,14,1444 298298.56.569,39 1.01.007.488488,28,28 48.48.48.48.795795795,21 3.43.402,02,02,02,02,02,02,212121212121 2.380.80.80.80.80.80.611611611611611,89
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Podjetje izkazuje kratkoročne poslovne terjatve v

zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob

predpostavki, da bodo plačane.

Med poslovni terjatvami so celotne terjatve do

kupcev, tako zapadle kot nezapadle terjatve.

Terjatve do kupcev na dan 31.12.2019 so bile

2.106.914,54 EUR, od tega nezapadle

1.593.597,13 EUR in zapadle 513.316,20 EUR.

Oblikovanih je 327.820,83EURpopravkovvrednosti

terjatev, kar je 17.757,42EURmanj kot preteklo leto.

Na postavki terjatve do države so izkazane terjatve

za vstopni DDV, DDPO in terjatve za refundacije

nadomestil plač.

RAČUNOVODSKO POROČILO

Preglednica 30:

Poslovne terjatve na

dan 31.12.2019

Vrsta terjatve Nominalni znesek
Popravek 

vrednosti

Realno poplačljivi 

znesek

Kupci 2.159.332,09 327.820,83 1.831.511,26

Zaračunane obresti 32.870,91 2.478,43 30.392,48

Terjatve do države 177.143,55 0,00 177.143,55

SKUPAJ POSLOVNE TERJATVE 2.369.346,55 330.299,26 2.039.047,29

Konto
Stanje terjatev na 

31.12.2019
Nezapadlo

Zapadlo do            

1 leta

Zapadlo nad          

1 letom

Dvomljive in 

sporne terjatve
Popravek terjatev

Terjate do kupcev v državi 120000 1.211.164,31 1.097.938,46 99.274,59 13.950,14

Terjatve do kupcev - ogrevanje 120002 108.973,92 0,00 0,00 108.973,92

Terjatve do kupcev - komunalne stor. 120003 471.766,32 275.402,27 85.406,61 110.957,44

Terjatve do kupcev - zemeljski plin 120005 144.712,54 120.031,27 12.247,15 12.434,12

Terjatve do kupcev - najem. grobov 120007 636,01 0,00 189,49 446,52

SEŠTEVEK 2.106.914,54 1.593.597,13 235.470,22 277.845,98 0,00 0,00

Kupci stečaji 120900 21.030,64 21.030,64

Osebni stečaji 120901 31.386,91 31.386,91

Popravek vrednosti 129000 -275.403,28 -275.403,28

Popravek vrednosti-stečaj 129900 -21.030,64 -21.030,64

Popravek vrednosti-osebni stečaj 129901 -31.386,91 -31.386,91

SEŠTEVEK -275.403,28 0,00 0,00 0,00 52.417,55 -327.820,83

SKUPAJ 1.831.511,26 1.593.597,13 235.470,22 277.845,98 52.417,55 -327.820,83

Preglednica 31: Terjatve do kupcev na dan 31.12.2019

Preglednica 32: Terjatve do občin glede na zapadlost na dan 31.12.2019

Nezapadle 1-30 31-365      Skupaj

Občina Jesenice 291.210,21 9.572,80 1.600,00 302.383,01

Občina Žirovnica 102.449,50 0,00 0,00 102.449,50

SKUPAJ 393.659,71 9.572,80 1.600,00 404.832,51

Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo na podlagi

zapadlosti terjatev, ločenoza terjatve, ki senanašajo

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 omejujemozukrepi 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

primerov tveganja ni mogoče zmanjšati.

Podjeettjjee izkaazzzuuuujjjjeee kkkrratkkkkkkooorrrrooooččččnnee poosslovne terjr atve v

zznneesskkiihh,, kkii iiiiizzzhhhhaaajjajo iiizzz uussttrreeznih listin, ob

ppredppostavkkkii,, dddaaa bodooo pppllaaačččččaaaannnee.

Med possllooovvvnnnnniii ttterjr attvvammmmmiiii soo ceelloottnee tteerjjr aattvvee ddoo

kupcev, tttaaakkkkoooooo zzaappaddlleee kkkkooott nezzaappaaddllee tterrjjr aattvvee..

Terjr atve ddoooo kkkkuuuupppppcccev nnaaa dddaaaaannnn 311.112.201199 ssoo bile

22.10066.9911444,,5554444 EEEEEEUUUUURRRRR, oooodddddddddd teeeeggggggggaaaaaaaaaa nnnnnneeeeeeeeeeeeezzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaapppppaaaaadddddddddlllllleeeee

11..559933.5555999777,11133 EEEUUURRRR iiiinnn zzzappaaddlle 555555111111111133333333333..333333333331111166666666666666,,,,,,2222222222200000000000 EEEEUUUUUUUUURRRRRR..

Oblikovaanniihh je327.820,83EURpopraaaavvvvvvvkkkkkkkooovvvvvvvvvvvvvvvrrrrrrrrrrreeeeeeeeeddddddddddddnnnnnnnnnooooooooooosssssssssssssstttttttttttiiiiiii

terjr atev, kaarr jjjee 111777..757,42EURmanj kot pppppreeeeeeeeeeetttttttttteeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkllllllllllllooooooo llllllllllllleeeeeeeeeeeeeettttto.....

NNaa ppoossttavki teerrjjrr atve do držaave so izkaaaaaazzzzzzaaaaannnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeee tttttttttteeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrjjjjjjjjjjrrrrrrr aaaaaaaaaaaaaattttttttttttvvveeeeeeeeee

zza vsttooppni DDDDDVV, DDDPO in ttttteeeeerrrjr atve zaa rrrrreeeeeefffffuunnnnnnddddddaaaaaaaaacccccccccccciiiiiiiiijjjjjjjjjeeeeeeeeeeeeeee

PPPPPPPrrrrrPPPPPPPP eeeeerrrrrr gggggglllleeeeelllllll ddddndd icii aaa 330:

PPPPPPPPPPooooossssssssllllllllooooolllllllll vvvvnnnnvv ee tett rrjjrrr ajj tvvvveeevvv nnnaaaaa

dddddddddddaaaaaaaaaaaddddddd nnnnnnnn 3333333111111.11122.2222000019

Vrsta terjatve NoNominalnlni i znznesesekek
Popravek 

vrvredednonoststii

ReReReReReReRealalalalalnononono p p p p popopopopopopopopopoplalalalalalalalalaččččččččljljivivivi i i i i 

znznznznznznznesesesesesekekekekekek

Kupcpci 2.2.15159.9.33332,09 32327.7.82820,0,838383 1.1.1.1.1.1.8383838383838383831.1.1.1.1.1.1.1.1.1.515151515151515151511,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2626262626262626262626

ZaZararačunane obrereststststiii 3232.8.87070,9,911 2.2.47478,43 303030303030.3.3.3.3.3.3.392929292929292929292,4,4,4,4,4,4,48888888888

TeTerjrjatve do državavaveeee 17177.7.14143,3,55 0,00 171717171717177.7.7.7.7.7.7.7.141414141414141414143,3,3,3,3,3,3,3,3,3,555555555555555555

SKSKUPUPAJAJ POSLOLOLOLOLOLOVNVNVNVNVNVNVNE E TETETETERJRJRJRJATATATATATATVEVEVEVEVE 2.2.2.3636369.9.34346,6,555555 33330.0.299,9,2626 2.039.9.0404047,7,7,7,292929292929292929
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V. Denarna sredstva: 4.964.596,85 EUR

Na tej postavki je zajeto stanje na transakcijskem

računu, denar na poti, gotovina v blagajni in depozit

za finančno jamstvo. Knjigovodsko stanje je

usklajeno z inventurnim.

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE: 4.463,87 EUR

V okviru te kategorije podjetje izkazuje vnaprej

plačane članarine in zahtevki za vračilo vodnih

povračil in zahtevki do zavarovalnic.

Izvenbilančna evidenca

V izvenbilančni evidenci imamo evidentiranih

33.463.556,49 EUR, ki se nanašajo na osnovna

sredstva infrastrukture, katere imapodjetje v najemu

(32.719.512,99 EUR) in vrednost prejetih menic za

zavarovanje dobaviteljevih plačil 744.043,50 EUR).

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:

9.666.906,98 EUR

A. KAPITAL: 2.690.862,85 EUR

Vse kapitalske postavke kažejo stanje kapitala, ki

pripada lastnikom v skladu z deleži v osnovnem

kapitalu. Lastniška struktura je prikazana v uvodnem

poglavju.

I. Vpoklican kapital: 1.329.148,70 EUR

Osnovni kapital podjetja, kot ena bistvenih sestavin

kapitala znaša 1.329.148,70 EUR in je razviden iz

akta o ustanovitvi in vpisan v sodni register ob

ustanovitvi. V letu 2019 se je izvedla dokapitalizacija

podjetja v višini 500.000,00 EUR.Osnovni kapital se

vodi v domači valuti.

II. Kapitalske rezerve: 198.619,84 EUR

Kapitalske rezerve na dan 31.12.2019 znašajo

198.619,84 EUR in se stojijo le iz zneskov odprave

splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala.

Kapitalske rezerve pripadajo vsem družbenikom v

skladu z deleži v osnovnem kapitalu.

Popravek
Stanje        

1.1.2019

Odpisi in         

plačila

Novi            

popravki

Stanje    

31.12.2019

Popravek vrednosti terjatev 345.578,25 60.019,25 42.261,83 327.820,83

Nezapadle 1-30 31-60 61-90

Znesek odprtih terjatev do občanov 386.128,78 48.775,00 17.612,09 14.341,55

Znesek odprtih terjatev do drugih 1.207.469,56 98.848,06 10.632,18 1.892,20

SKUPAJ 1.593.598,34 147.623,06 28.244,27 16.233,75

91-180 181- 365 Nad 1 leto Skupaj

Znesek odprtih terjatev do občanov 23.739,46 17.878,53 253.577,31 762.052,72

Znesek odprtih terjatev do drugih 835,70 915,45 24.268,67 1.344.861,82

SKUPAJ 24.575,16 18.793,98 277.845,98 2.106.914,54

Preglednica 33: Gibanje popravka vrednosti terjatev v letu 2019

Preglednica 34: Terjatve do kupcev glede na rok zapadlosti

Leto 2019 Leto 2018

Gotovina v blagajni 2.000,00 2.000,00

Denarna sredstva na računih 1.394.693,85 1.731.276,06

Kratkoročni depoziti 3.567.903,00 3.171.469,00

SKUPAJ 4.964.596,85 4.904.745,06

Preglednica 35: Pregled denarnih sredstev

po njihovih vrstah

Slika 4: Obveznosti do virov sredstev

podjetja na dan 31.12.2019

PoPoPoPoprprprprpravavavavekekekekekekek
Stananjejejejeje            

1.1.1.1.1.1.1.202020202019

OdOdOdOdOdOdpisi i in n               

plplplplplaačila

NoNovi            

popopopravki

Stanje    

3131.12.2019

PoPoPoprprpravavekekekekekek v v v v v vrerererereredndndndndndndnososososososososostitititititi t t t t terererererererjajajajatetevv 3434343434343434343434345.5.5.5.5.57578,8,25 60606060.0.0.0.019191919,2,2555 424242.261,83 32327.820,8383

NeNezapapadldldldldldldleeeeeeeee 1-1-1-1-30303030 3131-6-60 61616161-9-9-900

ZnZnZnZnZnesesesesesekekekekekek o odpdprtrtihihih t t t tererererjajajajajatetetetev v v v v dododododododo o o obbbbččččananananovovovov 38386.6.12128,8,7878 484848.7.7.7.7.77575757575,0,0,0,000 17.6.61212,0,0,0999 1414.3.3.3.3.34141414141,5,5,55555

ZnZnZnZnZnZnZnesesesesesesekekekekekekekek o o odpdprtrtrtrtihihih t t t tererererjajajajajatetetetetetetetetetev v v v v dodododododo d d drurururugigigihhhhh 1.1.2020207.7.464646469,9,56 989898.8.8.8.8.8.8484848484848,0,0,0,0666 101010.6.6.632323232,1,1,188 1.1.1.89892,2,20202020

SKSKSKSKSKSKSKUPUPUPUPAJAJAJ 1.1.1.1.1.1.595959595959593.3.3.3.3.3.59595959598,8,8,8,3434343434 14147.7.7.7.6262623,3,3,3,06060606 2828282828.2.244444444,2,277 16.2.233,75

9191919191919191919191-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-180808080808080 181818181-1- 3 3 3 3656565 NaNaNad d d d d 1 1 1 1 1 1 leleletoto Skupupajaj

ZnZnZnZnZnZnZnesesesesesesesesekekekekekekek o o o odpdprtrtihihihih t t terererjajatetetetev v v dododododo o o o obbbbbbčččččanananovovovovov 23232323.7.7.7.7.7393939393939,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4666666666 1717.8.8.8787878,5,5,53333 252525253.57575757577,7,7,7,31 7676767676767676762.2.2.2.0505052,2,2,72

ZnZnZnZnZnZnZnesesesesesekekekek o o o o o odpdpdpdpdpdprtrtrtihihihih t t terererjatetetev v v dodo d d d drururugigigigigihhh 838383835,5,5,70707070 919191915,5,5,454545 2424.2.2686868,6,6,6,6777 1.1.1.1.1.1.1.1.34343434343434343434344.8686868686868686861,1,1,1,1,1,1,1,1,1,828282

SKSKSKSKSKSKSKSKUPUPUPUPAJAJAJAJAJ 2424.5.57575,1,1,1,16666 1818181818181818.7.7.7.7.7.7.79393939393,9,9,9,9,988 2727277.7.8484845,5,5,9898 2.101010106.6.6.6.919191919191919191914,4,4,4,4,4,4,4,4,5454

PPrPP eerr ggglleelll ddddnndddd iiicccccccciiii aaaaaaaa 3333333333333333:::::: GGGGGGiibbbii aaannjjjnn eeeejjjjj pppppooooopppppoooo rarr vkvv akk vrrvv eeeerrr ddddnndddd ooossttiitttt tteeeetttt rrrrrrjjjjjjrrrrrrr ajj tett v vv lleell tttuuu 2220001199999

PPPPPrrrPPPPP eerrrr gglell ddndd icii aa 33334444444444:::::: TTTTTTTTTTeeeeeeeeTTTTTTTTTTTT rrrrrjjjjjjjrrrrrrrrr aaaaaajjjjjjj tttvvveevv ddoooddd kkkkkkuuuuuukkkkkkkkk pppppuuu ccccceeeeev ggggggggggggllllllllllleeeeeeeeeellllllllll ddeedddd nnnnnnnnaaaaaaa rrooorr kkk zzappaadddllddd oll sstitt
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III. Rezerve iz dobička: 307.168,47 EUR

Zakonske rezerve (100.627,24 EUR) znašajo 7,57

odstotkov oblikovanega osnovnega kapitala

podjetja. Druge rezerve iz dobička na dan

31.12.2019 znašajo 206.541,23 EUR.

IV. Presežek iz prevrednotenja: -3.703,38

EUR

V letu 2019 se je vrednost delnic Zavarovalnice

Triglav okrepila za 8.880,00 EUR. Skupna okrepitev

znaša 72.983,45 EUR, med tem, ko se je oblikovan

presežek rezervacij za jubilejne nagrade in

odpravnine ob upokojitvi ponovno zmanjšal za

54.376,12 EUR in znaša sedaj -76.686,83 EUR.

VI. Prenesen čisti dobiček: 523.094,22 EUR

V tej postavki je izkazan preneseni čisti dobiček

poslovanja iz preteklih let ter dobiček zaradi

prevrednotenja oblikovanih rezervacij za aktuarski

izračun. Več opisa je v poglavju Izkaz bilančnega

dobička.

VII. Čisti dobiček poslovnega leta:

336.535,00 EUR

Podjetje je v poslovnem letu 2019 ustvarilo celotni

dobiček v višini 376.812,07 EUR. Obračunan in

plačan je bil davek iz dohodka pravnih oseb v višini

22.564,70 EUR. Čisti poslovni izid poslovnega leta

2019 je 354.247,37 EUR. Uprava je del tega

bilančnega dobička v znesku 17.712,37 EUR v

skladu z določbo četrtega odstavka 64. člena ZGD in

že v zaključnem računu namenila za oblikovanje

zakonskih rezerv in drugih rezerv. Več opisa je v

poglavju Izkaz bilančnega dobička.

Prevrednotenje zaradi ohranitve kupne moči

kapitala

V kolikor bi podjetje v letu 2019 opravilo

prevrednotenje kapitala z indeksom rasti cen

življenjskih potrebščin (1,8 %) bi bil izkazan čisti

dobiček 2019 večji za 33.444,56 EUR.

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE: 4.522.360,01

EUR

Največji znesek rezervacij v okviru te bilančne

postavke se nanaša na sredstva za kritje stroškov

sanacije deponije Mala Mežakla. Rezervacije za

kritje stroškov sanacije deponije v času zapiranja in

po zaprtju deponije so oblikovane v višini

3.921.504,00 EUR.

Podjetje ima oblikovane rezervacije za jubilejne

nagrade in odpravnine ob upokojitvi, ki se oblikujejo

na podlagi aktuarskega izračuna, ki vsako leto

izračuna znesek obveznosti za jubilejne nagrade in

odpravnine za obdobje naslednjih pet let.

Rezervacije so bile izračunane na osnovi naslednjih

predpostavk:

-verjetnost smrtnosti (SLO2007, selekcijski faktor

za aktivno populacijo 75 %);

-verjetnosti invalidnosti;

-upokojevanje v skladu z modelom na osnovi

Zakona o pokojninskem in invalidskem

zavarovanju (SPIZ-2, Ur. l. RS št. 96/2012)

-fluktuacija kadrov (3 % v intervalu do 40 let, 2 %

v intervalu od 41 do 50 let in 0% v intervalu do

51 let);

-diskontna stopnja 0,7782 %;

-rast plač v Republiki Sloveniji 3,5 %;

-rast plač v podjetju 10 % v 2020 in 3 % od leta

2021 dalje;

-prispevna stopnja delodajalca 16,1 % (v primeru

izplačil, ki so višja od zneskov, ki jih določa

Uredba o davčni obravnavi stroškov in drugih

dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS št.

140/2006 in 76/2008));

-rast zneskov iz Uredbe 0,25 %.

Med dolgoročno odloženimi prihodki so izkazani

zneski, ki se nanašajo na oproščene prihodke za

invalide nad kvoto določeno z Zakonom o

zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,

daljinsko odčitavanje števcev in vnaprej plačane

najemnine za grobno mesto.

RAČUNOVODSKO POROČILO

Vrsta Znesek dolga

Sredstva pridobljena s financiranjem 4.541,05

Sredstva pridobljena z najemom- vozila 16.678,45

Sredstva pridobljena z najemom- zgradba 17.359,65

Obveznost za izplačilo dobička Občina Jesenice 718.354,48

SKUPAJ 756.933,63

IIIIIIIIIIIIIII.. RRRRRRRRRReeeeeezzeerrrvvvvvvvvvveeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvv iiizzziiiiii dodd bbiiččii kkkččč aaakkkkk : 307.77 168,44777 EEUUUUURRRR

Zakonske rezervvvvvveeeeeeeee ((((((((11000000000.6666666622222227777,224 EUR) znašššaaaajjjjooo 7,5577

odstotkov oblikovvaaaannnnneeeeegggggaaa osssnnnoovnega kkaaapppiittala

podjetja. DDrruuuggggeeee rreezzeerrvveeeee iiiizzzz ddddddobbiččkkaaa na ddddaaannn

31..111222.222200011999 zzznnnaaaššššaaaajjjjoooo 222200000666.5441,23 EEEUUURR.

IV.VV PPrPP eerr ssseeežžžeekkk iizii ppprreeerrrr vvvrrvvv eerr ddnnndd oooteett nnnjn ajj : --3.77000077777 333,3388

EUR

V letu 2019 se jjeee vrreedddnost ddeellnnicc ZZZavaarrooovvvalnnniicccee

Triglav okrepila zzaaa 8.888800,00 EUURRRR. SSkkkuuupna ookkkkkreeppitteeevvvv

znaša 72.983,455 EUURRR, med tem, kkooo ssse je oobbbbblliikkooovvann

pppppppprrrrrrrrrrreeeeeeessežek rezerrvvvaaccciij za jubbiiilleejjnneeeee naaggggrrrraaaddee iiin

ooooooodddddddddpppppppppprraavvvvnnnnnnnnnniiiiiiiiiinnnnnnnneee ob uupppokojitvi poonnnoovvnnnnoo zmmmmaaaaanjjššaal zzaaa

54 37666 11111122222 EEUUUUUUUURRRRRRRR innn znaša sedajj -776666 686 888833 EEUR

NNNNNaaajjjjjvvvvveeeeeččččččjjjjjii zzzznnneeesseekkk rrrrreeeeeezzzzzeeeeeerrrrrrvvvvvvacijj vv ookkviru te bbbbbiiiiiillllllaaaaaaannnnnnnnnččččččnnnnnnneeeeee

pooosssttttaaaaaavvvvvkkkkkeeeeee sssseee nnannaaššaaa nnnnnnaaaaaa sssssreddddsssttva za krittjjeeee sstttrrooošššššškkkkkkkoooooovvvvvv

ssaannnaaaacciijjjeeee ddddddddeeeeepppooooonnnniiijjjee MMaaaallllaaaa MMMMMMeeeeežžakla. Rezeervacijjeeeee zzzzzzzzzaaaaaaa

kkrriitttjjjeee sstttrroooššškkkkoooovvv sssssaaaaanaaaccciijjeee dddddeeeeeeppppponnniijjjjjeeeeee vvvv ččasu zapirannnjjaa iinnnnn

poo zzaapppprrrtttjjjuuu ddeeepppooonniijee soo ooooooobbbbbliiikovane v vvvvviiiiišššiinniiiiii

333333.92211.5555000444,000000 EEEEUUURRR.

PPPoooooodddddddjjjjjjetjjeeeeee iiiiiiiiimmmmmmmmaaa oooobbbblikkkoooovvvannee rrrrreeeeezzzzzzzeeeeeeerrrrrrrrrvvvvvvvvaaaaacciijje za jubilejjnnnnnneeeeee

naaggggradeeeee iiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnn odppppprrrrrrrrrraaaaaaaaaaavvvvvvvvnniiinnnnee oobb uuuppppppooooooookkkkkkkkooooojjjjjjjjiiiiitttttttvvvvvvii, kii se obbllikuujjejo

naa ppppoodlaagggiii aaaakkkkkkkkkkkktttttttttttttuuuuuuuuuuuuuaaaarrskkeega iiizzzzzzrrraaaaačččččččččuuuuuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaa,,,,,,, kkkkkkiiiii vsako leto

izračččuuuuunna zznnneeeeesssssseeekkk oooobbbbvveeeezznostiiiiii zzzaaaaaaa jjjjjjjjuuuuuuuubbbbbbbbiiiiiiilllllleeeeeeejjjjjjjnnnnnnnnnee nagrraade in

odprraaaavvvniinnnneeee zzaaa oooobbbbdddoobbjjee nnnnnnnnnnnaasleeeeeeeeddddddddnnnnnnjjjjjjiiiiiiiihhhhhhh pet let.

RRezeerrrvvvvaaccciiijjjee ssoo bbiiillllleeeeee iizzzzrraaččuunnnaaaaannnnnneeeeeee nnnaaaaa oooooosssssssnovi nnaslednjihh

predppoooosstttaaavvkk::
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Znesek dolga Obr.mera Zapadlost Tveganje Zavarovanje

4.541,05 6,80 % nesprem. v letu 2019 ni da

16.678,45 12-mes. v letu 2019 ni da

17.359,65 2,85 % nesprem. v letu 2019 ni ni

718.354,48 v letu 2019 ni ni

756.933,63

Vrsta rezervacije in dolgoročne PČR
Stanje 

1.1.2019
Povečanja Zmanjšanja Stanje 31.12.2019

Jubilejne nagrade in odpravnine 357.906,70 251.211,67 38.972,89 570.145,48

Rezervacije za kritje stroškov sanacije 3.624.504,00 297.000,00 0,00 3.921.504,00
Prejete nagrade za invalide 10.097,00 16.581,98 1.673,13 25.005,85

Dotacija JAPTI za dalj.odčit.števcev 732,80 0,00 158,40 574,40

Najemnine za grob 4.035,31 1.704,99 610,02 5.130,28

SKUPAJ 3.997.275,81 566.498,64 41.414,44 4.522.360,01

Preglednica 36: Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI:

320.229,41 EUR

I. Dolgoročne finančne obveznosti:

320.229,41 EUR

Dolgoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo

na del obveznosti, ki je daljši od leta dni. Sredstvo

pridobljeno s financiranjem je vozilo, ki je bilo

kupljeno na osnovi finančnega leasinga, sredstva

pridobljena s financiranjem, so sredstva, ki jih ima

podjetje v najemu in pravno niso last podjetja.

Podjetje izkazuje tudi dolgoročno finančno

obveznost do uprave.

Vrsta Znesek dolga Obr.mera Zapadlost Tveganje Zavarovanje

Sredstva pridobljena s financiranjem 4.442,01 6,80 % nesprem. 18/11/2021 ni da

Sredstva pridobljena z najemom- vozila 32.116,76 12-mes. EURIBOR 09/03/2023 ni da

Sredstva pridobljena z najemom- zgradba 281.209,74 2,85 % nesprem. 31/12/2033 ni ni

Obveznost do uprave 2.460,90 31/01/2021 ni ni

SKUPAJ 320.229,41

Preglednica 37: Dolgoročne finančne obveznosti

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI:

2.133.022,50 EUR

II. Kratkoročne finančne obveznosti:

756.933,63 EUR

Podjetje ima med kratkoročnimi finančnimi

obveznostmi del zneska dolgoročnih finančnih

obveznosti, ki zapadejo v plačilo o obdobju do enega

leta po datumu bilance stanja.

Vrsta Znesek dolga Obr.mera Zapadlost Tveganje Zavarovanje

Sredstva pridobljena s financiranjem 4.541,05 6,80 % nesprem. v letu 2019 ni da

Sredstva pridobljena z najemom- vozila 16.678,45 12-mes. EURIBOR v letu 2019 ni da

Sredstva pridobljena z najemom- zgradba 17.359,65 2,85 % nesprem. v letu 2019 ni ni

Obveznost za izplačilo dobička Občina Jesenice 718.354,48 v letu 2019 ni ni

SKUPAJ 756.933,63

Preglednica 38: Kratkoročne finančne obveznosti

•••

VrVrVrVrVrstststststa a rerezezezervrvrvrvrvrvrvacacacacijijije e e inininininininin d d d d d d d d dolololololololololgogogogogogogogogogorororororororororočččččččččnenenenenenene P P P P P PČČČČČRRRR
Stanjeje 

1.1.1.1.1.20201919
PoPoveveččananjaja ZmZmanananjjjjššššanananananananjajaja StStStStananjeje 31.12.2.2010199

JuJuJuJuJubibilelejnjnjne e nananagrgrgradadadade e inininininininin o o o odpdpdpdpdpdpdpdpdpdprarararararavnvnvnvnvnvnvnvnvnininininineeeeeeee 35357.90906,6,7070 25251.1.21211,1,6767 3838383838.9.9.9.9.9.9.97272727272,8,8,89999 570.145,48

ReReReReReReRezezervrvacacije e e e zaza k kriririritjtjtjtje e e e ststststrororororororošššššškokokokokokokov v sasasasasasasasasasananananananacicicicicijejejeje  3.3.3.3.3.3.3.62626262624.4.4.4.504,00 29297.7.00000,0,0000 0,0,0,0,00000000 3.921.504,00
PrPrPrPrPrPrPrPrejejejejetete nanagrgradadade e e zazaza invnvnvnvnvnvnvalalalalalalididididididideeee 1010101010101010.097,00 1616.5.58181,98 1.1.1.1.6767676767673,3,3,3,3,13131313131313 25.005,85

DoDoDoDoDoDotatatatacija J JAPTITITI z za dadadadadadaljljljlj.o.oddddččččitititititit...ššššššštetetetetevcvcvcvcvcvcevevevevevevevev 73737373732,2,2,2,80 0,0,0000 151515151515158,8,8,8,8,8,404040404040 574,40

NaNaNaNaNajejejejemnmnmnmnmnininininine zazaza g grob 4.4.4.4.4.4.030303035,5,5,5,5,313131 1.1.70704,4,9999 616161610,0,0,0,0,0,0,0202020202 5.130,28

SKSKSKSKSKUPUPUPUPUPUPAJAJ 3.3.3.3.3.3.9999999999997.7.7.7.7.7.7.7.7.272727272727275,5,5,5,5,5,5,5,818181818181 5656566.6.6.4949498,8,6464 41.4.4.4.4.4.41414141414,4,4,4,4,44444444 4.522.36360,0,0101

PPPPPPPPPrrrrPPPP eerrr ggglleeeeeeeeelllll dddddddnnnnnnnnnnddd iiiiiiiiicccccccccciiii aaaaaaaaaa 333333333333666666666666::::::::: RRRRRRRRRRRRReeeeeezzzzeeerrrvvavv cijii ejj iinii dodd lgll ororr čne pasivnvv e časovnvv e rarr zmmeje ijj ttvveeeevv

Stran 43



Page 44

Izkaz poslovnega izida vsebuje vse prihodke in

odhodke obdobja, ki so zaračunani ali bremenijo

podjetje. Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu

obračunane realizacije (upoštevaje nastanek

poslovnega dogodka). Izkaz poslovnega izida je

sestavljen v obliki, ki je SRS 21 prikazana kot

različica I. Členitev postavk v poslovnem izidu je

skladna s SRS in drugimi davčnimi predpisi.

Po izdelavi davčne bilance je podjetje za leto 2019

zavezana k plačilu davka od dohodka pravnih oseb

po določilih Zakona od davkov od dohodkov pravnih

oseb v višini 22.564,70 EUR.

RAČUNOVODSKO POROČILO

Vrsta obveznosti Leto 2019 Leto 2018

a) Kratkoročne obveznosti do 

dobaviteljev

883.828,95 834.761,12

obveznosti do domačih dobaviteljev 883.125,32 832.684,85

obveznosti do tujih dobaviteljev 703,63 2.076,27

b) Kratkoročne obveznsti do drugih 492.259,92 366.525,42

Prejete varščine 850,00 0,00

obveznosti do zaposlenih 253.791,76 230.837,42

obveznosti do države 227.082,49 124.666,57

druge kratkoročne obveznosti 10.535,67 11.021,43

c) SKUPAJ (a+b) 1.376.088,87 1.201.286,54

Preglednica 39: Kratkoročne poslovne obveznosti

III. Kratkoročne poslovne

obveznosti: 1.376.088,87 EUR

Podjetje plačuje obveznosti do

dobaviteljev v pogodbeno dogovorjenih

rokih oziroma v skladu s splošnimi

plačilnimi pogoji. Obveznosti do

dobaviteljev niso zavarovane.

Cene izvajanja gospodarskih javnih služb se v letu

2019niso spreminjale, razencene čiščenjaodpadne

vodevobčiniŽirovnica, ki zaključi naČistilna napravi

Radovljica. Cene veljajo od 1.12.2019 dalje.

Leto 2019 Leto 2018 I 19/18

Ravnanje z odpadno vodo - javno 1.684.847,81 1.658.930,81 101,6

Ravnanje z odpadno vodo - tržno 60.559,71 54.576,60 111,0

Ravnanje z odpadki - javno 4.424.419,08 4.137.965,00 106,9

Ravnanje z odpadki - tržno 557.832,87 565.006,03 98,7

Pogrebno pokopališke storitve - javno 583.765,46 526.352,85 110,9

Vzdrževanje javnih površin - javno 1.332.987,25 1.370.462,31 97,3

Vzdrževanje javnih površin - tržno 348.047,55 238.107,10 146,2

Oskrba s pitno vodo - javno 1.061.997,48 1.059.058,27 100,3

Oskrba s pitno vodo - tržno 106.981,45 121.394,97 88,1

Oskrba z zemeljskim plinom - javno 585.044,87 696.017,31 84,1

Oskrba z zemeljskim plinom - tržno 57.605,68 20.316,87 283,5

Podporni procesi 50.804,20 49.144,81 103,4

SKUPAJ ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 10.854.893,41 10.497.332,93 103,4

Preglednica 40: Čisti prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE: 432,21 EUR

V okviru te postavke se izkazujejo vračunani stroški za najem reklamnih panojev v višini 400,00 EUR.

Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida

VrVrststststa a obobobobobveveveveznznznznznososososostitititititi LeLeLeLeLeLeLeLeto 2 2 20101019 Leto 2 2010101010101018888888

a)a)a) KrKratatkororoččnene o obvbvbvbvezezezezeznonononononononoststststststststststststi i i i i i i i dodododododododododo 88888888883.3.3.3.3.3.3.8282828282828,8,9595959595 83838383834.4.4.4.4.4.76767676767676761,1,1,1,1,1,1,1,1,1,12121212121212121212

obobveznostiti d do domamamamaččččihihih d d d d dobobobobobobavavavavititititeleleleleljejejejevvvvv 888888888888883.3.3.3.121212125,5,5,5,32323232 8383832.2.68686868686868684,4,4,4,4,4,4,85858585858585

obobveveznznosostiti d do o tutujijih dododobabababaviviviviviteteteteteteljljljljljljevevevevev 7070707070707070703,3,3,636363 2.2.07070707076,6,6,6,6,6,6,6,6,2727272727272727

b)b) KrKratatkokororoččnene o obvbvezeznsnstititititi d d d d do o o o o drdrdrdrdrdrdrdrugugugugugugugugugihihihihihihihihihihihih 494949494949494949492.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.25252525252525252525252525259,9,9,9,9,9,929292929292 3636366.52525252525,5,5,5,5,5,424242424242424242

PrPrejejetete e vavarrščščine 85858585858585850,0,0,0,0,0,0,0,0,0,000000 0,0,0,0,0,000000000000

obobveznosostiti d do o zazaposlenenih 25252525252525253.3.3.3.3.3.3.3.7979797979797979791,1,1,1,1,1,1,1,76767676 2323230.0.0.83838383837,7,7,7,7,7,424242424242

obveveznznosostiti d do o države 22222222227.7.7.7.7.0808080808080808082,2,2,2,2,2,2,2,2,2,494949494949494949 1212124.4.4.6666666,6,6,6,6,6,57575757575757

drdruguge e krkratatkokororoččnene o obvbvezeznonoststii 10101010101010101010.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5353535353535353535353535,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,67777 11111111.0.0.02121,4,4,4,4,4,4333333

c)c) SKUPAJ (a+b) 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3737373737373737376.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.08080808080808080808080808080808088,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,878787878787878787878787878787 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2020202020202020201.1.282828286,6,6,6,6,54545454

PrPP err ggleelll ddnnddd iicccciii aaaa 33333999999::::: KKKKKKKrrrKKKKKK aaaaarrrrrr tttttkkkkkttttt ookkkk rroooorrr ččččnnnneeee ppppppppooooooosssssssllllloooooolllllllllll vvvvvvnnnnvvvv eee oobbvveevvvv zznnooossssttiittt

III. KKrrrKK aaaarrrr ttttkkkkkkttttt oookkk rrrrooorrrrrr ččččnnnnnneeeee posloll vnvv e

obvevv znostitt : 1.3333777776666677777777 .0008888888888,888887777 EEEEEUUUR

PPooddjjeettjjee plačččuuujjjjeee ooobbbbvvvvveeeznosttii do

dobavitteelljjev vv pppoooooggggooooddbbbeeennnnnnooo dddooggoovvorjr enih

rokihh oozziirroomaa vvvvv ssskklaaddddduuuuuu sss sppllooššnimi

plačilnniimmii ppooogggggoooojjjjiiii. OOOObbbbbvvvvveeeznoossttii do

dobbaavviiteljeevv nniisssooooo zzzzzavarovvaaaaannnnnee..

D. KRRRRKK AAAAARRRRRRRR TTTTKKKKTTTT OOOOOKKKKK RRRROOOOČČČČNNNNNEEEE PPPPAPP SIVNVV E ČAČČ SOVNVV E RARR ZMZZ EJEE ITVEEVV :: 443322333 ,,22 22111 EEEUUURR

VV okviru te ppppoossssstttaavvke ssee iiizzzzzkkkkkaaazzujeejjoo vvrračunani sstroški za najem rreekkllamnih panojjjeev v višini 40000,00 EEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRR.
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Leto 2019 Leto 2018 I 19/18

Izterjane terjatve, za katere je bil že oblikovan popravek terjatev 43.467,05 71.583,22 60,7

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00 2.032,79 0,0

Subvencije, pokrivanje izgube 0,00 0,00

      a) Občina Jesenice 0,00 0,00 0,0

      b) Občina Žirovnica 0,00 0,00 #DIV/0!

Prejete odškodnine od zavarovalnice 33.562,05 48.375,93 69,4

Prihodki od tožb 26.617,57 31.214,33 85,3

Nadomeščanje stroškov amortizacije v breme dolg.obv. 1.167,81 1.262,19 92,5

Prihodki za pokrivanje plač invalidov 663,72 5.125,23 13,0

SKUPAJ DRUGI PRIHODKI 105.478,20 159.593,69 66,1

Preglednica 41: Drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki

Strošek porabljenega materiala je višji zgolj zaradi

večjega števila vgrajenih vodomerov na daljinsko

odčitavanje. Strošek pomožnega materiala je nižji

zaradi nižjega stroška delovnih oblačil in manjše

količine porabljene soli za posipanje. V letu 2019 je

višji strošek porabljene električne energije,

predvsem zaradi višje cene na javnem razpisu.

Stroški storitev: 5.023.463,39 EUR

Podjetje je porabilo za storitve vzdrževanja

infrastrukture v najemu 221.078,16 EUR in

208.155,20 EUR za storitve sprotnega vzdrževanja.

Strošek storitev za gradbena in strojna dela je bil v

tem poslovnem letu 219.096,85 EUR. Več kot

polovico stroškov storitev so Druge storitve,

predvsem zaradi stroška obdelave, ki je bil v letu

2019 v višini 1.712.041,70 EUR. Med temi stroški se

je za 28.470,90 EUR povečal strošek ločenega

zbiranja odpadkov, predvsem prevzem nevarnih

odpadkov.

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI: 105.478,20 EUR

V letu 2019 je podjetje porabilo 663,72EURsredstev

za plače invalide nad kvoto določeno z Zakonom o

zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in

1.009,41 EUR na podlagi amortizacije osnovnih

sredstev, ki so bile kupljene iz tega naslova.

Vrsta stroška Leto 2019 Strukt. Leto 2018 Strukt. I 19/18

Porabljen material 373.937,73 32,3 325.235,34 29,0 115,0

Porabljen pomožni material 164.369,22 14,2 225.636,21 20,1 72,8

Porabljen energent za distribucijo 285.867,98 24,7 277.873,31 24,8 102,9

Porabljena električna energija 136.485,37 11,8 92.106,87 8,2 148,2

Porabljeno pogonsko gorivo 182.293,74 15,7 181.801,32 16,2 100,3

Odpis materiala 1.888,87 0,2 3.074,62 0,3 61,4

Pisarniški material in strokovna literatura 14.548,96 1,3 14.106,88 1,3 103,1

Stroški materiala 1.159.391,87 100,0 1.119.834,55 100,0 103,5

Nabavna vrednost blaga 38.396,96 100,0 39.992,08 100,0 96,0

SKUPAJ 1.197.788,83 1.159.826,63 103,3

Preglednica 42: Stroški blaga in materiala

LeLeLeLetototo 2 2 20101019 LeLetoto 2018 I I 19191919/1/1/188

IzIzIzIzteteteteteterjrjrjanananane terjrjatatatatatatatveveveveveveve, , zazazazazazazazaza k k katatatererere e e e e jejejeje b b bilil  žžžže e e e e oboboblilikokovan popopoprprprprprprpravavavavavavavavekekekek t t tererererjajajajajatetete 43434343.4.4.46767676767,0,0,05 7171.583,222 606060,7,7,7

PrPrPrPrihihihihihodododododododkikikiki o o od d prprprododododajajajaje e e e e osososososnonononononovnvnvnihihihih s s s srerereredsdsdsdsdstetetetetevvv 0,0,00000000 2.2.0303032,2,2,797979 0,0,0,00000

SuSuSuSuSuSuSubvbvbvbvbvbvenenenenenenenencicicijeje, popopokrkrkrivivivivivananananananjejejejejejeje i i i i izgzgzgzgububububeeee 0,0,0,0,0,0000000000 0,0,0,0,00000000

        a)a)a)a) O Obbčččininina a JeJeJesesesenininininicececece 0,0000000000 0,0,0000000000 0,00

            b)b)b)b)b)b) O O Obbbčččininina a a ŽŽirirovovovnininicacaŽŽ 0,0,0,0,000000 0,0,0,0,00000000 #DIV/0!

PrPrPrPrPrPrPrPrejejejejejejejejetetetetetetetete e e ododododšššškokokokodndndnininine e odododod z zavavavavararararovovovovalalalninininicececece 333333.5.5.5626262,0,05555 484848484848484848.3.3.3.3.3.3.3.37575757575,9,933 6969,4,4,4,4

PrPrPrPrPrPrPrihihihihihihihododododododkikiki o o o od d d tototožžbb 2626262626.6.6171717,5,5,5,57777 3131313131313131.2.2.2.2.2.21414141414,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3333333 8585,3,3

NaNaNaNaNaNadodododododododomemememememeščščščščananananjejejejeje s s s strtroššškokokov amamamamorororororortititizazazacicicicicijejejeje v v v v b b b b brereremememememe d d d d d dolololololg.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.obobobobobobobobobobobobv.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. 1.1.1.1.1616167,7,8181 1.1.1.26262626262,2,2,2,2,2,2,1919191919191919 9292,5,5

PrPrPrPrPrPrPrPrihihihihihihihododododkikikikiki z z z z za a a a a popopopopokrkrkrkrivivivanananjejeje p plalalačč i invnvnvalalalalidididovovovov 666666663,3,3,3,7272 5.5.5.5.121212125,5,2323 131313131313131313,0,0,0,0,0,0,0

SKSKSKSKSKSKSKSKUPUPUPUPUPUPUPAJAJAJAJAJAJAJ D D DRURURUGIGI P PRIRIHOHOHODKDKDKIII 10101010105.5.5.5.47478,8,8,2020 1515159.9.5959595959593,3,6969 6666666666666666,1,1

PPPPrrrrPPPPPPP err gleell ddnndddd iicciiii a 4444111111111:::::: DDDDDDDDDDrrrrrrrrruuuuuuuurrrrrrrrrrrr ggggggguuuuu iii ppprrriirrr hhiii oooodddddkkkkkddddddd iiiiiiikkkkkkk iiiiiiiinnnnnnnnniiiiiiii ppppppprreerrrr vvvvvvvvrrrrrrrvvvvvvv eeeeeeeeerrrrrrrrrr dndd ootttoott vvvaaavvvv llnnll ii ppoosssslllooollllll vvnvvv i ppprrriirrrr hhiiii ooodddddkkkkkdddddd ikk

DDRRRUUUUUGGGGGGGGGGIIIIIII PPPPPPOOOOOSSSSSSSSSSLLLLLLLLOOOOOOOOOOVVVVVVVVNNNVVVVV I PPPPRRRRRRRIIIIIHHHHOOOOODDDDKKKKKKIIKKKKK ::: 111105555..4447778887777 ,,20 EEEEUURRR
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Vrsta stroška Leto 2019 Strukt. Leto 2018 Strukt. I 19/18

Prevozne storitve 16.879,25 0,3 22.257,29 0,5 75,8

Storitve povezane z vzdrževanjem 478.315,50 9,5 429.233,36 8,8 111,4

Najemnine za infrastrukturo 1.390.358,07 27,7 1.366.867,11 27,9 101,7

Druge najemnine 22.803,54 0,5 79.142,88 1,6 28,8

Povračila stroškov v zvezi z delom 5.493,29 0,1 8.565,88 0,2 64,1

Plačilni promet in bančne storitve 17.823,03 0,4 17.667,24 0,4 100,9

Intelektualne in osebne storitve 149.092,47 3,0 161.486,02 3,3 92,3

Revizija 12.688,00 0,3 10.400,00 0,2 122,0

Zavarovalne premije 124.108,56 2,5 120.232,20 2,5 103,2

Reklama in reprezentanca 4.179,86 0,1 10.851,72 0,2 38,5

Storitve fizičnih oseb 2.161,97 0,0 3.487,45 0,1 62,0

Druge storitve 2.799.559,85 55,7 2.662.087,42 54,4 105,2

SKUPAJ 5.023.463,39 100,0 4.892.278,57 100,0 102,7

Preglednica 43: Stroški storitev

Komunalno podjetje je v

letu 2019 obračunavalo

plače, druge prejemke iz

delovnega razmerja in

povračila stroškov

delavcem v skladu s

Kolektivno pogodbo

komunalnih dejavnosti.

Pri tem se je upošteval

Zakon o višini povračil

stroškov v zvezi z delom

in nekaterih drugih

prejemkov (ZPSDP).

Vrsta stroška Leto 2019 Leto 2018 I 19/18

1. Stroški plač 2.271.758,71 2.198.482,56 103,3

Plače zaposlencev 2.206.634,52 2.148.855,34 102,7

Nadomestila plač zaposlencev 65.124,19 49.627,22 131,2

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 48.849,80 46.796,39 104,4

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 370.248,32 356.861,38 103,8

4. Drugi stroški dela 430.777,58 392.547,84 109,7

Prevozi na delo in iz dela 115.793,60 113.126,91 102,4

Prehrana med delom 120.470,68 119.183,67 101,1

Regres za letni dopust 160.208,34 130.810,02 122,5

Boniteta za telefon 8.137,00 8.234,00 98,8

Solidarnostne pomoči 9.414,79 3.827,26 246,0

Odpravnine 16.503,59 16.808,18 98,2

Odpravnine - pogodba za določen čas 249,58 557,80 44,7

5. Rezervacije za zaposlence 194.059,36 41.016,59 473,1

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 3.315.693,77 3.035.704,76 109,22

Preglednica 44: Stroški dela

Za vse tarifne razrede je bila januarja 2019 izvedena

uskladitev plač za 3,75 %. Plače v letu 2020 so se s

1.1.2020 uskladile nominalno v višini 208,00 EUR za

zaposlene, razen vodstva. Povprečna bruto plača na

zaposlenegav letu2019 jeznašalamesečno1.548,96

EUR.Vsemzaposlenim jebil vmesecu februarju 2019

izplačan regres za letni dopust v skladu s Kolektivno

pogodbo komunalen dejavnosti 1.050,00 EUR in v

juniju 2019 še del v višini 200,00 EUR. Rezervacije za

zaposlene so v višini izračuna na podlagi aktuarskega

izračuna, ki je v letu 2019 višji. Višje oblikovane

rezervacije so zaradi sprememb povišanja plač v letu

2019 in bodočih plač 2020, spremembe diskontne

stopnje in obračuna izplačila odpravnineobupokojitvi,

pri tem, da se upošteva odpravnina ob upokojitvi v

višini treh povprečnih plač v RS ali treh plača

zaposlenega, če je to zanj ugodneje.

Direktor komunalnega podjetja je edini član uprave in

prejema plačo na podlagi individualne pogodbe o

zaposlitvi, ki jo je z njim 01.05.2019 sklenil Svet

ustanoviteljev. Plača direktorja v letu 2019 je bila v

višini 61.185,54 EUR. Po Zakonu o prejemkih

poslovodnih oseb v gospodarskih javnih službah v

večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/2010, 8/2011

in 23/14) in Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za

osnovna plačila ter višine spremenljivih

VrVrststa stroška LeLeto 201019999 StStStStStStStStStStStrururururuktktktktkt. LeLeLeLeLeLetotototototo 2 2 2 2 2 2 201010101018888888 StStrururuktktkt. I I I 19191919191919/1/1/1/1/1/1/188888

PrPrPrPrevevevevozozne storitvtvee 1616161616.8.8.8.8797979,2,2,2,2,255 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,333333 222222.2.2.2.257575757,2,2,2,29999 0,0,0,55555 757575757575757575,8,8,8,8,8,8,8,8,8

StStororititveve p povovovezezezezananane e z z z vzvzvzvzdrdrdrdržžžževevevevevananananananjejejejejemm 4747478.8.313131315,5,5,5,5050505050 9,9,9,555555 42424242429.9.9.9.9.232323233,3,3,3,36363636 8,8,8,8888 1111111111111,1,1,1,1,1,1,44444

NaNaNaNaNajejejejemnmnmnmninininine e e e zaza i infnfnfnfrararaststststruruktktktkturururururo o o o 1.1.1.3939390.0.0.3535358,8,070707 27,7,7 1.1.1.1.1.1.363636366.6.6.6.6.8686868686867,7,7,7,7,7,7,7,1111111111 27272727,9,9,9,9 101010101010101,1,1,1,1,1,1,7777777

DrDrDruge e nanajejejejemnmnininee 2222222222.8.8.80303030303,5,5,5,5,54444 0,0,55 7979797979.1.1.142424242,8,8,8,8,88888888 1,1,1,66 282828282828,8,8,8,8,8

PoPoPoPoPovrvrvraaaaččččilililila a a a stststrororoššškokokov v v v zvezezi z z delom 5.5.5.5.49493,3,3,3,3,3,2929292929292929 0,0,11 8.8.8.8.565656565,5,5,5,8888888888 0,0,22 646464,1,1,1,1

PlPlaaaččililnininini p promet in banččnene storitve 1717.8.8.8.8.823232323,0,0,0,03333 0,4 17171717.6.6.66767676767,2,2,2,24444 0,0,0,0,0,0,44 1010100,0,999

InIntetelelektktuaualne in osebnbne ststoritve 14149.9.0909092,2,2,474747 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,000000000 16161616161.1.1.484848486,6,6,6,6,6,020202020202 3,3,3,33 929292929292,3,3,3,3,3,3

ReRevivivizizijaja 1212.6.688888888,0,0,0000 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,33333333 10101010.4.4.4.40000000000,0,0,0,00000000 0,0,0,2 12121212122,2,2,2,00000

ZaZavavarorovavalne premijijee 1212124.4.10101010108,8,8,8,565656 2,5 1212121212120.0.0.232323232,2,2,2,2,2020202020 2,2,2,2,2,2,2,55555 10103,3,3,222

ReReReklklamama in reprezezentntanca 4.4.171717179,9,9,9,86868686 0,1 1010101010101010.8.8.8.85151515151,7,7,7,7,7,7,7,7,722222222 0,0,0,0,0,0,0,22 383838,5,5,5,5,5

StStStStororititveveve fizičnih ososebeb 2.161,1,1,1,1,9797979797 0,0,00 3.3.3.484848487,7,7,7,45454545 0,0,0,0,0,0,0,0,11111 626262,0,0,0

DrDrDrDruguguguguguge e e e e e e e stststorororitve 2.2.2.7979799.9.559,9,9,9,85858585 5555555555,7 2.66666666662.2.2.2.0808087,7,7,7,7,424242424242 5454545454545454,4,4,4,4 101010105,5,5,5,222

SKSKSKSKSKUPUPUPUPUPUPAJAJAJAJ 5.5.5.5.023.463,3,3,3,3,39393939 101010101010100,0,0,0 4.4.4.4.4.4.898989898989892.2.272727278,8,8,57575757575757 1010101010101010100,0,0,0,0,0,0,0,0,000 1010102,2,77

PPPPPPPrrrrrrrrrPPPPPPPPPP eeeeeerrrrrrrrrr gggggggglell dddddddnnnnnnnnnddddddd iiiiiiiiicccccccciiiiiiiiiiii aa 4433: SStttttrrrrttt oooorrrrrrr ššškkšššš iikkkk stoott rriirr tteettt vv
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Vrsta stroška Leto 2019 Strukt. Leto 2018 Strukt. I 19/18

Amortizacija lastnih OS 226.965,29 71,7 179.681,44 74,1 126,3

Amortizacija drob.invent. 9.735,41 3,1 9.395,86 3,9 103,6

Amortizacija najema 34.533,23 10,9 0,00 0,0

SKUPAJ AMORTIZACIJA 271.233,93 85,7 189.077,30 77,9 143,5

Prevrednotovalni posl.odhodki 45.371,86 14,3 53.499,34 22,1 84,8

SKUPAJ ODPISI VREDNOSTI 316.605,79 100,0 242.576,64 100,0 130,5

Preglednica 45: Odpisi vrednosti

prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 34/2010 in

52/2011) je znašala mesečna plača direktorja

4.495,26 EUR. V skladu z zakonom pripada

direktorju regres za letni dopust. Izplačan je bil v

višini 1.250,00EUR in spremenljivi prejemek, ki je bil

potrjen na Svetu ustanoviteljev v višini 7.242,40

EUR. V letu 2019 je bil izplačan celoten spremenljiv

prejemek, ker je se pogodba za obdobje od 1.2.2015

do 31.01.2019 prekinila. Uprava v letu 2019 ni

prejela nobenih sejnin, nagrad ali deležev v dobičku.

Podjetje nima nadzornega sveta.

Nihče od zaposlenih v podjetju v letu 2019 ni vložil

nobenih zahtev za kakšna dodatna izplačila na

podlagi zakona, kolektivnepogodbe, splošnegaakta

oziroma pogodbe o zaposlitvi, s katerim se podjetje

ne strinja.

ODPISI VREDNOSTI: 316.605,79 EUR

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. Preostale vrednosti pri osnovnih sredstvih

ne določamo, zato je osnova za amortizacijo enaka

nabavni vrednosti osnovnih sredstev.

Osnovna sredstva podjetja se amortizirajo po

stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega

osnovnega sredstva in so sledeče:

Pri vseh sredstvih se za obračun stroškov

amortizacije za posamezno poslovno leto, ter v

obračunskih obdobjih znotraj leta uporablja

enakomerna časovna metoda.

V poslovnem letu je bila amortizacija osnovnih

sredstev višja v primerjavi s preteklim letom, zaradi

večje nabave sredstev, predvsem je bil razlog tudi

dodaten vir za nakup sredstev zaradi

dokapitalizacije podjetja in zaradi amortizacije

sredstev, ki jih ima podjetje v najemu. V preteklem

letu te vrste ni bilo. V kolikor bi veljalo to določilo v

preteklem letu, bi teh sredstev bilo 24.111,20 EUR.

Podjetje je imelo iz naslova prevrednotovalnih

poslovnih odhodkov pri osnovnih sredstvih

819,87EURodhodkov zaradi odpisov sredstev in na

podlagi prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri

obratnih sredstvih 44.551,99 EUR. Ti odhodki se

nanašajo na oblikovanje vrednosti popravkov, ki so

opisani v poglavju terjatev.

Preglednica 46: Amortizacijske stopnje

Vrsta sredstev
Amortizacijska 

stopnja %

Neopredmetena dolgoročna sredstva 10,0 - 20,0

Gradbeni objekti 1,3 - 6,7

Oprema za opravljanje osnovne dejavnosti 6,7 - 25,0

Računalniška oprema 18,0 -25,0

Drobni inventar 25,0

VrVrVrstststa a stststrorororororororoššššššššškakakakakakakakakaka Letoto 2 2010199 StStruruktkt. Letoto 2 2 20101010188888 StStStStStrururuktktktkt.. I 19/18

AmAmAmorortitizazazazacicicicicicicijajajajajaja l l lasasasasasasasasasasastntntntntntntnihihihihihihihihih O O O O O O O O OSSS 226.6.96965,5,2929 7171,7,7 179.9.9.68686868681,1,1,1,1,1,444444444444 74747474,1,1 126,33

AmAmAmortititizazazazacicicijajaja d d d drorororororob.b.b.b.b.b.b.b.inininininininveveveveveveveveventntntnt. 9.73735,5,4141 3,3,11 9.395,5,5,5,8686868686 3,3,3,99 103,66

AmAmororortitizazazacicicijajaja n najajajememememememememaaaa 3434.5.53333,2,233 1010,9,9 0,0,0,0,000000000000 0,0,0,0,0

SKSKSKSKUPUPAJAJ AMOMOMOMOMOMORTRTRTRTRTRTIZIZIZIZIZIZACACACACACACACACACACACACIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJAAA 27271.1.23233,3,9393 85858585,7,7,7,7 1818189.07077,7,7,7,7,7,3030303030 7777777777,9 143,5

PrPrPrPrevevreredndnotototovovovalalninini p p p posososososl.l.l.l.l.ododododododhohohohohohohohodkdkdkdkdkdkiiiii 45454545.371,86 1414,3,3 53.49999,3,3,3,3,34444 222222,1 84,8

SKSKSKSKSKSKUPUPUPAJAJ O ODPDPISISI I VRVRVREDEDEDEDEDEDEDEDNONONONONONONONONONOSTSTSTSTSTSTSTIIIII 313131316.6.6.6.6060606060605,79 1010100,0,0,000 24242.2.576,6,6,6,64646464646464 10101010100,0,0 13130,0,55

PPPPPPPPPPrrrrrrrrPPPPPPPP eeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr gggggglleeeeeeellll ddddddddddddddnnnnnnnnnnnnddddddddddddd iiiiiiiiiiiccccccccccccccciiiiiiiiiiiiii aaaaaaaaaaaa 4444444444445555555555555::::: OOOOOOOOOOOdddddddddddppppppddddddddd iiiissssiiiiii iiiiiiii vvrvv eerr ddndd ostitt
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DRUGI POSLOVNIODHODKI: 806.428,58 EUR

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in

ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid. Največji

strošek predstavljajo okoljska dajatev za odlaganje

odpadkov in rezervacije za sanacijo in vzdrževanje

deponije Mala Mežakla po zaprtju, ki je obvezno po

okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje

deponije. Predstavljajo sredstva, ki so na podlagi

dovoljenja potrebna v času zapiranja in po zaprtju

deponije. V skladu določili Uredbe o odlagališčih

odpadkov bodo morali upravljavci deponij v takem

primeru deponijo sanirati in zagotoviti njeno

vzdrževanje še v obdobju 30 let po njenem zaprtju

.

FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV:

47.679,94 EUR

Prihodki od dividend so prihodki, ki jih je podjetje

prejelo od delnic Zavarovalnice Triglav. Število

delnic se ni spremenilo. Prihodki iz naslova dividend

soznašali 7.400,00EUR.V letu2019sobileprodane

delnice Gorenjske banke d.d. v, s prodajo katerih je

podjetje ustvarila dobiček (prihodke) v višini

40.279,94 EUR.

FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH

TERJATEV: 41.103,81 EUR

Prihodki od obresti od vezanih sredstev so bili v višini

24.316,17 EUR, ostali del predstavljajo plačane

zamudne obresti kupcev storitev gospodarske javne

službe zaradi nepravočasnih plačil. Drugi finančni

prihodki so predčasna plačila dobaviteljem.

RAČUNOVODSKO POROČILO

Vrsta stroška Leto 2019 Strukt. Leto 2018 Strukt. I 19/18

Vodna povračila 102.588,50 12,7 103.977,00 13,1 98,7

Okoljska dajatev za odlaganje odpadkov 336.033,13 41,7 326.595,10 41,2 102,9

Rezervacije za sanacijo in vzdrževanje 

deponije po zaprtju
297.000,00 36,8 297.000,00 37,5 100,0

Varstvo pri delu 10.617,05 1,3 8.238,40 1,0 128,9

Takse in sodni stroški 20.660,35 2,6 20.423,44 2,6 101,2

Nadomestilo za mest.zemljišče 14.917,68 1,8 14.636,76 1,8 101,9

Članarine 8.466,04 1,0 8.342,00 1,1 101,5

Odškodnine za zemljišča 5.240,78 0,6 5.400,78 0,7 97,0

Drugo 10.905,05 1,4 7.769,93 1,0 140,3

SKUPAJ DRUGI POSLOVNI ODHODKI 806.428,58 100,0 792.383,41 100,0 101,8

Preglednica 47: Drugi poslovni odhodki

Vrsta prihodka Leto 2019 Strukt. Leto 2018 Strukt. I 19/18

Prihodki od obresti 40.550,91 98,7 35.063,27 97,3 115,7

Drugi finančni prihodki 552,90 1,3 972,65 2,7 56,8

SKUPAJ 41.103,81 100,0 36.035,92 100,0 114,1

Preglednica 48: Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH

OBVEZNOSTI: 12.662,91 EUR

V okviru te kategorije podjetje izkazuje obresti, ki so

vključene v obročno odplačilo leasing obrokov za

vozila in sredstev, ki jih ima podjetje v najemu.

Stran 48
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Med drugimi prihodki so bili v letu 2019 prihodki od

inventurnega viška za posipne materiale v višini

9.400,30 EUR.

DRUGI ODHODKI: 11.118,10 EUR

V okviru te kategorije podjetje izkazuje druge

odhodke, kot so donacije in priznani popusti.

DAVEK IZ DOBIČKA: 22.564,70 EUR

Podjetje je v poslovnem letu v davčnem obračunu

davka od dobička pravnih oseb ugotovilo osnovo za

davek v višini 118.761,57 EUR, od katere je

obračunalo davek po stopnji 19 %, v višini

22.564,70 EUR. Davčno osnovo v letu 2019

zmanjšujejo olajšave za investiranje po 55. členu

ZDDPO-2 (235.084,68 EUR), za zaposlovanje

invalidov (81.460,80 EUR), prostovoljno dodatno

pokojninsko zavarovanje (48.870,06EUR), donacije

(9.690,00 EUR) in za izvajanje praktičnega dela v

strokovnem izobraževanju (329,33 EUR).

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA

OBDOBJA: 354.247,37 EUR

Po oblikovanju zakonskih rezerv v višini

17.712,37 EUR in drugih rezerv v višini 68.479,68

EUR, ostaja preostanek dobička v višini 268.055,32

EUR, ki predstavlja čisti dobiček. O namenu tega

dobička bo sprejet sklep ma seji Sveta

ustanoviteljev.

•

Vrsta odhodka Leto 2019 Strukt. Leto 2018 Strukt. I 19/18

Tečajne razlike 2,93 0,1 0,47 0,0 623,4

Zamudne obresti 0,05 0,0 0,00 0,0

Obresti - aktuarski izračun 5.007,26 99,9 3.956,99 100,0 126,5

SKUPAJ 5.010,24 100,0 3.957,46 100,0 126,6

Preglednica 49: Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI: 5.010,24 EUR

Vrsta prihodka Leto 2019 Strukt. Leto 2018 Strukt. I 19/18

Plačane odpisane terjatve 4.018,52 24,5 7.517,20 89,4 53,5

Drugi prihodki 12.409,80 75,5 889,71 10,6 1.394,8

SKUPAJ DRUGI PRIHODKI 16.428,32 100,0 8.406,9 100,0 195,4

Preglednica 50: Drugi prihodki

DRUGI PRIHODKI: 16.428,32 EUR
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V skladu z določbami SRS 21. mora podjetje, ki se

odloči za obliko izkaza poslovnega izida po različici

I, v prilogi pojasniti stroške po funkcionalnih

skupinah.

RAČUNOVODSKO POROČILO

Sestavine izkaza gibanja kapitala so v izkazu enake,

kot v bilanci stanja in so opisane v poglavju Razkritja

postavk v bilanci stanja, Kapital.

Stroški po funkcionalnih skupinah

Komunalno podjetje razporeja splošne stroške tako,

da 9,8 % vseh splošnih stroškov skupnih služb in

uprave obravnava kot stroške prodaje, 90,2 % vseh

splošnih stroškov pa kot stroške splošnih dejavnosti.

Stroški prodajanja in stroški splošnih dejavnosti so

bili razdeljeni na del, ki se nanaša na opravljanje

gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti v

enakem razmerju.

Leto 2019 Leto 2018 I 19/18

Nabavna vrednost prodanega blaga 38.396,96 39.992,08 96,0

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z 

amortizacijo)

9.948.405,77 9.372.506,03 106,1

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov iz naslova 

opravljanja gospodarskih javnih služb

9.059.498,07 8.465.916,32 107,0

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov iz naslova 

opravljanja drugih dejavnosti

888.907,70 906.589,71 98,0

Stroški prodajanja (z amortizacijo) 68.792,95 70.388,64 97,7

Stroški prodajanja iz naslova opravljanja 

gospodarskih javnih služb

60.971,63 62.070,13 98,2

Stroški prodajanja iz naslova opravljanja drugih 

dejavnosti

7.821,32 8.318,50 94,0

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo) 633.175,93 647.862,74 97,7

Stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja 

gospodarskih javnih služb

561.187,87 571.298,58 98,2

Stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja 

drugih dejavnosti

71.988,06 76.564,17 94,0

SKUPAJ 10.688.771,61 10.130.749,49 105,5

Preglednica 51: Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah

Razkritja postavk v izkazu denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni

metodi (II. različica). Sestavine denarnih sredstev so

v izkazu denarnih tokov enake, kot v bilanci stanja.

Razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala

Stran 50

V skladu z dolooččččbbbbbaaammmii SSRRSS 222111...... moorrraaa ppodjetje, kkkkiii sssee

oodlooočččii zzzaaa oooobbbbblllliiiikko iizzkkaazzaaa pppppooooossllovneegggaaa izida poo različčiiicccii

II,, vvv ppprriilloooogggggiiiiiii pppppooojjaasssnniittii sssstttttrrrrroooooošškkkeee ppppoo funkcioonnaaallnnnniihhhhhh

skkuppinnaahhhh.

LeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeto 2010199999 LeLeLeLeLeLeLetototototototototo 2 2 2 2 2 2010101010101018888 I I I I 191919/1/1/1/18888

NaNababavnvna a vrvrededededednonost prodadadadanenegagagaga blagagagagaga 383838383838383838.3.3.3969696969696969696969696969696,9,9,9,9,9,9,9,9,9666666 393939393939.9.9.9.9.9.9.99292929292929292,0,0,0,0,0,0,0,0,0888 969696,0,0,0,0

Proizvajajalalnini s strtrtrtrooški prodadadadadaninih h prprproioizvzvododododododovovovov ( (z z z 

amorortitizazacicijojo))

9.9.9.9.9.94949494948.8.8.404040404040404040404040405,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,7777777777 9.9.9.37373737372.2.2.2.2.2.2.505050505050506,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,030303030303030303 1010106,6,6,11

PrProizvajalni strooškiki prodaninih proizvzvodododododovovovov i iz z z nanananaslslslovova 

opopopopopravljanja gospspododarskih javnih slsluuužžbbb

9.9.9.9.9.050505059.49498,8,8,8,8,8,0707 8.8.8.8.8.464646465.5.5.5.9191919191919191916,6,6,6,6,6,6,32323232323232 101010107,00

PrProioioioioioioioizvzvzvzvzvzvzvajajajajajajalni stroošški prodanih proioizvzvzvzvzvododododovovovov i iz z z nanananaslslovova a 

opopopopopopoprararararararavlvljajajanjnjnjnjnjnjnja a a a a a a drdrdrdrdrugih dejavnosti

888888888888888.8.907,70 9090909090906.6.6.6.6.58585858589,9,9,9,9,9,9,7171717171717171 989898,0,0,0,0

PPPPPPPrrrrPPP eeeeeerrrrrr gggllleellll ddnndddd iicii a 51: Razčlell nitett vv ssstttrrtttt orr ššškkššš ookk v pppooo ffuuffff nnkcckk iiiioooooiiiiii nnnnnnnaaaaaalnnnll iiihhhiiii sssskukk pppuu inii aaahhhh
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Leto 2019 Leto 2018 I 19/18

1. Stopnja lastniškosti financiranja 0,278 0,275 101,1

2. Stopnja dolgoročnosti financiranja 0,779 0,741 105,2

3. Stopnja osnovnosti investiranja 0,246 0,184 133,8

4. Koeficient dolgoročnosti investiranja 0,256 0,198 129,4

5. Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 1,130 1,497 75,5

6. Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti 2,327 2,194 106,1

7. Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti 3,283 2,946 111,5

8. Koeficient kratkoročne pokritosti karatkoročnih obeznosti 3,368 3,029 111,2

9. Koeficient gospodarnosti poslovanja 1,028 1,053 97,7

10. Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala 0,150 0,263 57,3

11. Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala 0,000 0,000 0,0

Preglednica 52: Kazalniki poslovanja podjetja

Kazalniki poslovanja podjetja

kapital likvidna sredstva

obveznost do virov sredstev kratkoročne obveznosti

kapital+dolgoročni dolgovi+rezervacije+dolg.PČR likvidna sredstva+kratkoročne terjatve

obveznost do virov sredstev kratkoročne obveznosti

osnovna sredstva (knjigovodska vrednost) kratkoročna sredstva

sredstva kratkoročne obveznosti

OS+dolg.AČR+naložbene nepremičnine+dolgoročne poslovni prihodki

finančne naložbe+dolgoročne poslovne terjatve poslovni odhodki

sredstva

čisti dobiček obračunskega obdobja

kapital povprečni kapital (brez čistega posl.izida obrač.obd.)

osnovna sredstva (knjigovodska vrednost)

vsota dividend za poslovno leto

povprečni osnovni kapital
11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

10.
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Kriteriji o razporejanju prihodkov

in odhodkov na posamezne dejavnosti

Javno podjetje v svojih procesih opravlja dejavnosti

gospodarskih javnih služb varstva okolja in izbirnih

gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS) na

območju občin Jesenice in Žirovnica. V skladu s

Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS),

veljavnimi odloki in pravilniki o nalogah, ki se izvajajo

vokviruGJSse izkazposlovnega izida izdeluje ločeno

za posamezne gospodarske javne službe oz.

stroškovna mesta.

Ugotavljanje poslovnih dogodkov po procesih se

izvaja s sistemom poslovnoizidnih in stroškovnih

mest, ki omogočajo ugotavljanje prihodkov in

odhodkov v določenem časovnem obdobju. Z

vzpostavljenim sistemom je zagotovljen največji

možni delež neposrednega razporejanja odhodkov in

prihodkov po procesih.

V javnem podjetju so oblikovana:

- poslovnoizidna mesta na ravni podprocesov

(temeljna)

- poslovnoizidna mesta na ravni podpornih

podprocesov (strokovnih služb)

- splošna stroškovna mesta na ravni osnovnih

procesov in podprocesov,

- pomožna stroškovnamesta (objekti, vozila, stroji,

orodja).

Za potrebe zagotavljanja ločenih izkazov poslovnega

izida po osnovnih procesih in njihovih podprocesih

javno podjetje oblikuje sodila za delitev splošnih

stroškov (stroškov, evidentiranih na splošnem

stroškovnem mestu) in stroškov, evidentiranih na

pomožnih stroškovnih mestih med posamezne

dejavnosti GJS v občinah ter tržne dejavnosti.

PRIHODKI, STROŠKI IN ODHODKI

Večina prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je

izvirno mogoče ugotavljati, na katere procese se

nanašajo. Ti prihodki se na podlagi izdanih računov

knjižijo neposredno na posamezno temeljna

poslovno-izidno mesto (PIM).

Za večino stroškov in odhodkov (v nadaljevanju

»stroškov«) velja, da jih je mogoče neposredno na

podlagi knjigovodske listine (npr. likvidiranega računa

za storitve, material, itd.) knjižiti na tisti proces

(stroškovno mesto), na katerega se nanašajo. Vsi

stroški te vrste se razporejajo na posamezna

stroškovna mesta že ob knjiženju na konte razreda 4

in 7 in imajo torej značaj neposrednih odhodkov in

stroškov.

Stroške, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije

ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljna

stroškovnamesta in pomožna stroškovnamesta, jih je

pamogočepovezati samozdoločenimi procesi (samo

z določenimi splošnimi poslovnoizidnimi in

stroškovnimi mesti), se knjižijo z uporabo naslednjih

sodil:

RAČUNOVODSKO POROČILO

Dodatna razkritja na podlagi zahtev

računovodskega standarda

••
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Stroški, ki nastajajo na oz. v zgradbah na Cesti

maršala Tita 49 inCesti FrancetaPrešerna se

med procese in podprocese delijo glede na

površino prostorov, ki jih v tej zgradbi

uporablja posamezen proces. V naslednjem

koraku se razporedijo na temeljna poslovno-

izidna mesta z uporabo kriterija neposrednih

stroškov dela.

Prihodki in stroški, ki so razporejeni na splošna ali

pomožna poslovno-izidna mesta, se razporejajo na

posamezne procese, podprocese in nadalje na

temeljna poslovno-izidna mesta z uporabo

naslednjih sodil oziroma kriterijev:

Skupna vsota stroškov poslovnoizidnega mesta

Obračun komunalnih storitev se na prvem

nivoju razdeli na pet enakih delov in pripiše

naslednjim procesom in podprocesom:

odvajane odpadne vode, čiščenje odpadne

vode, zbiranje odpadkov, odlaganje

odpadkov in oskrba s pitno vodo. Na drugem

nivoju delitve tj. znotraj procesa oz.

podprocesov se ti stroški razdelijo na podlagi

kriterija neposrednih stroškov dela.

Skupna vsota stroškov poslovnoizidnega mesta

Službe za izterjavo se na prvemnivoju razdeli

na podlagi kriterija višine tožene glavnice po

poslovnoizidnih mestih, katerih terjatve so

predmet izdanih izvršb. Na prvem nivoju

delitve se upošteva razmerje v višini tožene

glavnice po posameznih občinah. Na drugem

nivoju delitve pa se upošteva razmerje v višini

tožene glavnice posameznih dejavnosti –

procesov znotraj občine. Stroški se po

posameznih vrstah pripišejo točno

določenemu poslovnoizidnemu mestu v

okviru dejavnosti.

Skupna vsota prihodkov (prihodki od obresti iz

tožb, prihodki od izterjanih odpisanih terjatev

iz prejšnjih let, prihodki od stroškov tožb) in

stroškov (stroški odvetniških storitev, stroški

ptt storitev na podlagi izdanih opominov,

stroški sodnih taks) senaprvemnivoju razdeli

na podlagi kriterija višine tožene glavnice po

poslovnoizidnih mestih v okviru posamezne

občine. Za ta namen, se glede na vrsto

terjatev (glede na dejavnost), ki so vključene

v posamezno izvršbo, vodijo štiri

poslovnoizidna mesta. Na PIM-u z oznako

95101, se tako vodijo prihodki in stroški izvršb

za dejavnosti, ki so vključene v komunalno

položnico ter dejavnost oskrbe s toplotno

energijo vobčini Jesenice.NaPIM-uzoznako

95102, se prav tako vodijo prihodki in stroški

zadejavnosti komunalnepoložnice ter oskrbe

s toplotno energijo in oskrbe z zemeljskim

plinom v občini Jesenice. Na PIM-ih z

oznakami 95103 in 95104, pa se beležijo

zgoraj omenjeni prihodki in stroški izvršb za

dejavnosti vključene samo v komunalno

položnico (odvajanje odpadne vode, čiščenje

odpadne vode, zbiranje odpadkov, odlaganje

odpadkov, oskrba s pitno vodo). PIM 95103

pripada dejavnostim na območju občine

Jesenice, PIM 95104, pa dejavnostim na

območju občine Žirovnica. Na prvem nivoju

delitve teh omenjenih postavk, se le-te

razdelijo na podlagi kriterija višine tožene

glavnice po poslovnoizidnh mestih, na točno

določena PIM v okviru občine, kjer ti poslovni

dogodki nastajajo.

Splošni prihodki, stroški in odhodki na nivoju

podjetja (sem spadajo prihodki in stroški vseh

preostalih podpornih procesov) ter splošni

stroški na nivoju osnovnih procesov in

podprocesov se delijo na podlagi kriterija

neposrednih stroškov dela. V prvem koraku

prerazdelitve se ti prihodki in stroški pripišejo

posameznim procesom na podlagi

izračunanega deleža, ki predstavlja razmerje

medneposrednimi stroški dela posameznega

procesa in vsemi neposrednimi stroški dela

podjetja. V drugem in tretjem koraku se te

pripisane postavke prerazdelijo po istem

kriteriju (seveda v razmerju procesa in

podprocesa oziroma v razmerju podprocesa

in posameznih PIM v okviru podprocesa),

najprej na podprocese in nadalje na

posamezna PIM v okviru teh podprocesov.

Strroošškkii, kkkkkiiiiiii nnnnnnnaaaaaaaaassssssstttttttttaaaaaaaaaajjjjjjjjaaaaaaaaajjjjjjooooooooo nnnnaa oozzz.. vvvvv zzgraaaadddddbbbaaah nnaaaa CCCeeessttii

mmaarrššaaaaallllllaaaaaaaaTTTTTTTTTTiiiiiiittttttttaaaaaaaa 444444444499999 iiiinnnnCCCeesstti FFFraannnnnnccccccccccceeeeeeeeeeetttaaaPPPrrreešeeerrrnnaa ssssee

medd pproocccceeeeeeeeessssssseeeee iiiiiiiiinnnnnnnn ppooodddpprroooccccceeeeeeesssssseeeeeeeeee dddddddeelliijjjjjjooooooooo ggggggggleddddee nnaa

poovršinnoo pppppppprrrrrrrrooooooooosssssssssttttttttooooooooorrrroooovvv,, kkkiii jjjjjiihhhhh vvv ttttteeeeeeeeeeejjjjjjjjj zzggraaaaaaaddddddbbbii

uppooraabbbbbbblllllllljjjjjjjaaaa pppppppppooooooooossaammmeeeeezzzzeeenn pppprrroooocccccceeeeeeess. VVV nnnnasleeedddddnnnnnnnjjjjjjjeeeeeeeemmm

kkkkoorakuu ssee rraaaazzzzppppppoooooooorrrrrrreeeeddddiijoooo nnaaaa ttteeeemmmmmmmmeeellljjjnnnnaaa pppooossssllovvnnnoooooo--

iizziiddnaa mmeessssttttaaaa zzzzzzzz uuuuuuuppoorraaaabbbbboo kkkkkrrrriiittteeeerrriijjaa nnnneeeppppooosrrredniiiihhh

ssttrroošškoovv dddeeelllaaa..

PPPPPPPrrrrriiiiiihhhhhhhoooodki in stroški, ki sssooo rrraaaazzzppppooorreejjeeennniiii nnnnnaaaaa ssppppplllllooooššnnnaa aali

pppppppooooooommmmmmmooooožžnaa poslovvnno--iiizzzzziiiiidddddnnaaaaaaa mmmmmmmeeeeessssttaaa,,,,,, ssee rraaazzzzpppoooorrrrreeeeejjjjjjjaajjjjjooooooo nnnnaa

pppppoooooosssssssaaaaaammmmmmeeezzznne proceese, poddddddpppppprrrrooooocccceeesssee iiinnn nnnnaaaadddaaalllljjjjeee nnnnnnaaa

tttttteeeeemmmmmmeeeeellllljjjjjjnnnnnnnaaaa poslovno-izidnnnaaa mmmeeeeesssssttttaaaaa zz uuuupppooorrabbbbboo

nnnnaaaaaassssllleeeeedddddnnnnnjjjjiiiiiihhhhhhh ssoodil ozziirroma kriteerriiijjjjeeeeevvv:::

oobbbččččiiinee.. ZZZa ta nnnaaaammmmen, se glede nnnnaa vrsto

teerrjjr aateevvvv (((((gglede naa dejavnost), kki sssooo vvvvkkkkljuučene

v ppooossssaamezno izvršbo, vvvvooooddddiiiijjjjoooo štiri

poosslloovvnnnooooizidna mesta. Na PPIIMMMM---uuuu zzzz ooznako

955110011, sssseeee tako vodijo prihodki iinn sstttrroošškkii izvršb

zzzzaaaaa ddeejavvvvnnnnoooosstti, ki so vvkkkkllljjjuuučččeeennneeee vvv kkkoommmmmmmmuuuuuuunnnnaaaalllnnnoo

pppoooložžnniiiccooo tttteeerrr ddddeeeejjjjaaaavvvvnnoosstt oooossskkrrbbbeeee sss ttttooopppppplloooottttnno

eenneeerrggiiijjjjooovvvobbbbččččiiiiinnnniii JJJeeessseenniiccceee.NNaaPPPPIIMMM---uuzzzoozznnako

99955100222,, ssee ppraaaaavvvvv ttaakkoo vvvvvvvvooooooooddddddiijjjjoo pprriihhhoooddddkkkiii iiinnn sssstroššški

zzaadddeeejjjaavvnnoossti kkooommuuuunnnnnnnaaaaaaaalllllnnnnnneppoooooooollllllooooooooožžžžžnnnniiiicccee teerr oooosssskkkkrrrbe

ssss ttooplloootttnnooo eeneerrggggiijjoo iinn ooskkkkkkkkrrrrrrrbbbbbbbbbeeeeee z zzzzzzzeeeeeeeeeemmmmmmmeljsssskkkkimm

pplinnoom vvv oobbččiini JJesssseeennicce. NNaaaaaa PPPPPIM-iiiiihhhhhhhh zzzz

oozznnnaakkkaaammmmiiii 99999555110033 iinn 9995511111004, pa sse bellllllleeeeeeeežžžžžžžžiiiiijjjjjjo
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Stroški, ki se beležijo na pomožnih stroškovnih

mestih (vozila, stroji, orodja) se razporedijo na

temeljna poslovnoizidna mesta na podlagi

deležev, ki temeljijo na številu opravljenih

strojnih ur in številu prevoženih kilometrov v

obravnavanem obračunskem obdobju.

Prerazdelitev ugotovljenih poslovnih izidov

(tržnih in ostalih dejavnosti v okviru

podprocesov) na javni del dejavnosti v okviru

posamezne občine (Občine Jesenice in

Občine Žirovnica):

o Odvajanje odpadne vode: tržna dejavnost

se prerazdeli na podlagi kriterija

neposrednih stroškov dela,

o Čiščenje odpadne vode: skupni prihodki in

stroški CČN Jesenice se prerazdelijo na

podlagi kriterija obremenitve čistilne

naprave z vidika posamezne občine,

o Zbiranje odpadkov: tržna dejavnost se

prerazdeli na podlagi kriterija

neposrednih stroškov dela,

o Odlaganje odpadkov: tržna dejavnost

(opredelitev glede na vrsto odpadka) se

prerazdeli na podlagi kriterija

neposrednih stroškov dela, dejavnost

Občine Kranjska Gora in ostalih občin, ki

odlagajo odpadke na deponiji Mala

Mežakla se prerazdeli na podlagi kriterija

lastniških deležev,

o Obdelava odpadkov: dejavnost Občine

KranjskaGora in ostalih občin, ki odlagajo

odpadke na deponiji Mala Mežakla se

prerazdeli na podlagi kriterija količin

pripeljanih odpadkov, dejavnost

kompostarne se prerazdeli na podlagi

kriterija količin kompostiranih odpadkov,

o Pogrebna dejavnost: dejavnost Občine

Kranjska Gora se prerazdeli na podlagi

kriterija neposrednih stroškov dela,

o Vzdrževanje cest in vzdrževanje zelenih

površin: tržna dejavnost se prerazdeli na

podlagi kriterija neposrednih stroškov

dela,

o Oskrba s pitno vodo: dejavnost skupnega

vodovoda Završnica se prerazdeli na

podlagi kriterija lastniških deležev, tržna

dejavnost se prerazdeli na podlagi

kriterija neposrednih stroškov dela

Pri stroških dela se stroškovno mesto določi ob

sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Stroški dela se na

temeljna stroškovnamesta delijo na naslednji način:

Stroški dela strokovnih služb posameznih

osnovnih procesov in njihovih podprocesov

se beležijo na ustreznih splošnih stroškovnih

mestih v okviru procesa. Ti stroški se

razporedijo na temeljna poslovnoizidna

mesta na podlagi deleža stroškov dela

»neposrednih izvajalcev«, ki opravljajo delo

na ravni podprocesov.

Stroški dela »neposrednih izvajalcev« se

razporedijo na temeljna poslovnoizidna

mestanapodlagi deležadejanskoopravljenih

delovnih ur v posameznem podprocesu.

Javno podjetje naložbene nepremičnine,

neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna

sredstva evidentira po stroškovnih mestih. Stroški

amortizacije in prevrednotovalni poslovni odhodki

teh sredstev bremenijo stroškovno mesto, kjer se ta

sredstva nahajajo.

Javno podjetje po stroškovnih mestih evidentira tudi

terjatve iz poslovanja. Prevrednotovalni poslovni

odhodki iz naslova slabitev terjatev bremenijo

temeljna stroškovna mesta na katera se nanašajo.

RAČUNOVODSKO POROČILO

SSSSStttttrrooošššššškkkkkiiii,,, kkii seeee bbbeellleeežžiijjooo nnnaa pppooommmmmoooožžnih ssssttttrrrooošškkoovvvvnnnniiihh

mmmmeeesssttihhh (((vvvvooozzzziiilllaaa, sssstttrrroojjjjii,,, oooorrodjjaaa))) ssssee raazzppoorreeedddiiijjooonnnnaaa

ttteemmmeeeellljjjnnnaaa ppoossssssssslllllllooooooooovnoiizzzzzziiiidddddnna mmeessttaa nnaaa pppoooddddddddllllllaaagggii

ddeeleežžžeeeeeeeeeevvvvvvv, ki ttttttteeeeeeemmmmmmmmmeelljjjjiiiijjjoo nnnaa šštteevviilluuuu ooprraaaaavljenih

ssssssttttttttrojniiihhhhhhhh uuuuuuur in ššttteeeevvvviiilluu prreevoožžeeennihh kilooommeeeeettrov vvvvvvvvvvv

ooooooooobbbbbbbbravnnavanneeeemmmmm ooobbračuunsskkeeemmm oobbddooobbbbjjuu....

P dd lit t lj ihhh l iih iiii iiddd

KKrrraaaannnnnjjjjssssssskkkaa GGGoorrrrrraaaaaaaa sssseeeee pppppppprrrrrreeeeerrrraaaaaaaazzddeeelllii nnnaa pppooooddddlllllaaaaaaggggiiiii

kkkkkkrrrrrrrrriiiiittttteeeerriijjaa nneeppooosssrrrrrreeeeedddddddnnnihhh ssssttrrooošškkooovvv dddeeellaa,

ooooooo VVVzzzzddddddrržžeevaannjjeeeeeeee cceeeesst iinnn vvzzdddrrržžžeeevvaannjjjjee zzzzeeelllllleeeeeeennnnnniiiiiihhhhhhh

pppoovvrrššiinn:::: ttržžžžnnnaaaaaaaaa ddddddddeeeejjjaaaaaaavvvvvnnnooossst ssseee ppprrreeerrraazzzdddddddeeeeeeellllliiii nnnnnnnaaaaaaa

ppooddllaagggggii kkrrriitteerrrriiiijjjaaaa nnneeeppoosssrreednniiiihhhh ssstttrrrrooošššššššškkkkkkkkoooooovvvvvvv

ddeelaaaaaa,,,
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Pri poslovanju dejavnosti oskrbe z zemeljskim

plinom veljajo posebnosti. Pri razporejanju

prihodkov in stroškov se Prevrednotovalni poslovni

prihodki od terjatev, konto 769200 in Popravek

vrednosti terjatev, konto 722000, delita v tekočem

letu po ključu drugega nivoja med stroškovna mesta

31501 in 31502 v razmerju ustvarjenih prihodkov od

prodajepreteklega leta.Razmerjedelitveprihodka in

stroškase izračunananovoobzaključku leta insega

uporablja od tega dne dalje do izračuna novega

razmerja.

Strošek amortizacije je sestavljen iz neposrednega

stroška in posrednega stroška dejavnosti in splošne

uprave. Posredni stroški amortizacije, niso

evidentirani ločeno glede na neopredmetena in

opredmetena sredstva, zato se na ti dve skupini

delijo v ključu, kot je razmerjemed posredne stroške

amortizacije v okviru dejavnosti in ločeno za

posredne stroške amortizacije splošne uprave.

V izkazu stanja sredstev in obveznosti do virov

sredstev se evidentirajo sredstva, ki so neposredno

knjižena na določeno stroškovno mesto. V ločenem

izkazu se ne upošteva splošnih sredstev dejavnosti

in sredstev, ki nastajajo v okviru splošnih strokovnih

služb celotnega podjetja.

Kratkoročna sredstva se evidentirajo na svojih

stroškovnih mestih, zato se za izkaz uporabljajo

stanja na dan, kot so beležena, razen za stanje

denarnih sredstev. Stanje denarnih sredstev se za

izdelavo izkaza izračuna kot razlika med sredstvi in

obveznosti do virov sredstev v ločenih izkazih.

Kapital, dolgoročne obveznosti (dolgovi) in

dolgoročne rezervacije se evidentirajo na svojih

stroškovnih mestih, zato se za izkaz uporabljajo

stanja na dan, kot so beležena, razen prenesenega

čistega dobička iz prejšnjih let, ki se ga izplača

lastniku ali se beleži kot nerazporejen dobiček

podjetja.

Pregled porabe prejetih državnih

podpor po namenih

V letu 2019 ni bilo zaračunanih subvencij Občinama

Jesenice in Žirovnica.

Izkaz uspeha po dejavnostih

Izkazi upeha za dejavnosti so prikazani ločeno po

občinah, kjer se cena storitve razlikuje. Preglednica

53 prikazuje rezultate poslovanja gospodarskih

javnih služb po občinah. Pri rezultatu je upoštevan in

odštet donos ter upoštevani in prišteti neupravičeni

stroški.

OBČINA JESENICE OBČINA ŽIROVNICA
REZULTAT 2019 REZULTAT 2019

Odvajanje odpadne vode -9.743,36 -56.749,51

Čiščenje odpadne vode -61.120,63 5.452,66

RAVNANJE Z ODPADNO VODO -70.863,99 -51.296,85

Zbiranje odpadkov -193.003,52 -52.528,96

Odlaganje odpadkov 476.818,38 59.549,22

Obelava odpadkov 0,00 8.971,34

RAVNANJE Z ODPADKI 283.814,86 15.991,61

OSKRBA S PITNO VODO -72.008,74 -25.096,45

DOBIČEK IZ DEJAVNOSTI GJS 140.942,13 -60.401,70

PODJETJE - PROCESI

Preglednica 53: Prikaz dobička-izgube posameznih

GJS po obdavčitvi v letu 2019 z upoštevanjem

donosa in neupravičenih stroškov

PPPPPPrrrrrrrrrriiiii pppppooooooooooosssssssssssslllllllllooooooooovvvvvvvvvvaaaannnnnnnnnnjjjjjjjjuuuuuuuuuu dddddejjjjjjjjjjaaaaaaaavvvvvvvvnnnnnnnnnoooossssttttiiii ooooosssskkkkrrbbee zz zemeljskim

pppppplllllllliiiiinnnnnnnnnnooooommm vvvvvvvvvvvveellllllllljjjjjjjjjjaaaaaaaajjjjjjjjjjooooooooooo pposeebbbnnnooossstttiii... PPPrrriii rrraaazzzpppooorrreeejjaannjjuu

ppppppppppppprrrrrrrrrrrrriiiiihhhhhhhhhhhhooooooooodddddddddkkkkkkkkkooooooooooooovvvvv iiiinn ssssttttttttroškkkov se Prevrednotovaallnnii poslovni

ppppppriihhhhhhhhhhhhhhooooooddddddddddddddkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiii oooooooooodddd terjr atev, konto 7692220000000 iiinn PPopravek

vvvvvvvvvvreeeeeeeeeeeeedddddddddddddnnnnnnnnnnnnnooooooooooossssssssssttttttttttiiiiiiii tttttttttttteeeeerrrrrjjjjjjjrrrrr aaaaatev, konto 722000, deelliitaa v tekkooččeemm

lllllllllllleeeeeeeeetttttttttttuuuuuuuuuuu ppppppppppoooooo kklllljjjjjuuuuučččččuu drugegaaaaa nnnnnnivoja medd ssttrroošškkoovnnaa mmestaa

V izkazu stanjaa sreddssteeevvvvv iiiiiinn oobbbvvveeeeezzznnnoosti ddoo vvirroovv

ssrreedstev se evidennttiraajoo sssssrrrreeedstvaaa, kkkiii ssssooo nneppoosreddnoo

knjižeenna na določeenno sstttrrrroooooššššškkkoovvno mmeeeeesssssttttooo. V ločenemm

iizzkkaazzuu see nnee uuppoošštevaa sspppplllloooošššnihh sredddddsssstttteeeeevvv ddejavnosti

iinn ssrreeddsteevv,, kki nnaastajajoo vvv ookkkvvviiru sspploošššššnnnnnniiihhh sstrokovnih

sslužb celottnneega poddjjeetjaa.
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Cene izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo so v

občini Jesenice v veljavi od 1.1.2016. Cene,

predvsem omrežnina, niso pokrivale stroškov, zato

so bili pripravljeni elaborati, ki so bili sprejeti in

potrjeni v februarju 2020. Nove cene veljajo od

1.3.2020 dalje za storitev in od 1.1.2021 dalje za

omrežnino. V letu 2019 je veljala cena 2,3197 EUR/

mesec za omrežnino in 0,4180 EUR/m3 za

porabljeno vodo. V Žirovnici je cena v veljavi od

1.1.2018. Ravno tako so bile predvsem zaradi

omrežnine sprejete nove cene in veljajo od 1.3.2020

dalje. V letu 2019 je veljala cena 5,9529 EUR/mesec

za omrežnino in 0,4271EUR/m3 za porabljeno vodo.

Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in

neupravičenih stroškov (reprezentanca,

sponzorstvo, donacije, tržnadejavnost) za leto2019,

ki bi se lahko poračunal preko novih cen GJS je v

občini Jesenice negativen v višini

-72.008,74 EUR in ravno tako negativen v občini

Žirovnica, v vrednosti -25.096,45 EUR.

V letu 2019 je bilo zaračunano 3.300,88 EUR

občinama Jesenice in Žirovnica za izdajo projektnih

pogojev, smernic in soglasij. Ker pri strošku izvajanja

teh storitev ne gre za pomembne stroške, jih ne

spremljamo ločeno.

RAČUNOVODSKO POROČILO

Izkaz uspeha – Oskrba s pitno vodo
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v EUR

JESENICE ŽIROVNICA

1. Čisti prihodki od prodaje 892.479 213.502

- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb 889.124,66 213.391,85

- prihodki interne realizacije 3.354,11 109,77

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki) 9.209 1.482

- državne podpore (subvencije) 0,00 0,00

- drugi poslovni prihodki 9.209,30 1.482,40

5. Stroški blaga, materiala in storitev 480.917,85 143.436,00

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0,00 0,00

b. Stroški porabljenega materiala 124.856,27 23.154,18

c. Stroški storitev 356.061,58 120.281,83

- stroški najemnin za infrastrukturo 220.762,64 97.412,57

- stroški drugih storitev 135.298,95 22.869,25

6. Stroški dela 313.281,00 63.597,23

1. Stroški plač 210.434,43 42.642,81

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 5.667,98 1.163,09

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 31.979,52 6.468,39

4. Drugi stroški dela 65.199,06 13.322,94

7. Odpisi vrednosti 29.165,44 7.980,54

a. Amortizacija 23.799,84 5.613,08

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS 174,48 0,00

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 5.191,12 2.367,46

8. Drugi poslovni odhodki 158.094,67 25.905,09

- drugi poslovni odhodki 99.209,00 13.946,88

- stroški interne realizacije 58.885,67 11.958,21

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 10.728,24 1.627,90

b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 10.728,24 1.627,90

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 2.909,78 701,12

c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 2.909,78 701,12

15. Drugi prihodki 1.166,73 128,56

-drugi prihodki 1.166,73 128,56

16. Drugi odhodki 501,06 33,91

-drugi odhodki 501,06 33,91

17. Davek iz dobička 0,00 0,00

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -71.286,75 -24.913,42

Izkaz usspeha – Osskkkrrrrbbbba ss ppppppiittnnoo voooooddo
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v EUEURR

JEJEJEJEJESESESENINININICECECECECE ŽŽŽIRIROVOVOVOVNININICACACA

1.1. ČČistiti prihodki odod p prodaje 8989892.2.2.2.474747999999 21213.3.3.3.3.505050502222

- - - - ččisisti pririhohodki, priridodoblbljeni z opravavavljljanananjejejejem m m gogospspsp. jajavnvnihihihih s s s s s s slulululululužžbbbbžžž 88888888889.9.121212124,4,4,4,4,66666666666666 2121213.3.3.393939391,1,1,1,85858585858585

- - prprprprihodododki interne r reaealizacije 3.3.3.353535354,4,4,4,4,11111111 101010109,9,9,777777

4.4.4.4. DrDrDrDrugugugugi i i popoposlslslovovnini prihohodkdki (s prererevrvrvrededednonononotovavavavavalnlnlnlnimimimi i i popopopopopoposlslslslsl. prprihihihodododki) 9.9.9.9.20202020999 1.1.1.484848482222

- drdržždrdrdr avavnene p podododpopoporerere ( ( (sususubvencicicicijejejeje))) 0,0,0,00000000000000 0,0,0,0,0,0000000000

- drdrdrugugi i i poposlslslslovovovovninini p priririhohohodkdkdkiii 9.9.9.20202020209,9,9,9,303030303030 1.1.1.48484848484848482,2,2,2,2,2,2,40404040404040

5.5.5.5.5. StStStStrororošššškikikiki b b blalalagagaga, , mamamamateteteteriririririalalala a ininininin s s s s stotoriririritetetetetetevvv 48484848480.0.0.0.919191917,7,7,7,7,7,7,85858585 1414143.3.4343436,6,6,6,6,00000000000000

a.a. NaNababavna a vrvrvrvrededednonononoststst p p p prororororodadadadadadanenegagagagagaga b b b b blalalalagagagagaga i i in n n mamamateterialalalala a a a 0,0,0,0,00000000 0,0,0,0,0,0,000000000000000000

b.b. Stroški p pororababljenenenenenenenenegegegegegegega mamamamamamamateteteteteteririririalalalalaaaa 121212124.4.4.85858585856,6,6,6,2727272727 23232323.1.1.1545454545454545454,1,1,1,1,1,188888888

c.c. Stroški stototototototoririririririritetetetetetetetetetev 35356.6.6.6.6.6.060606060606061,1,1,1,1,1,1,58585858585858 121212120.0.0.282828281,1,1,1,1,1,1,83838383838383

- strororororororoššššššššškikikikikikikiki n najajajajajajajajememememememememninin zazazaza i infnfnfrarastststruruktktururooššššššššš 22222222220.0.0.767676767676762,2,2,2,6464 9797979797.4.4.4.4.4.41212121212121212,5,5,5,5,5777777

- - stststrorororošššššššškikikikikikikikiki d d drurugigih h ststststororororititevevevššššššššššš 1313135.5.5.5.5.2929298,8,8,9595 22222222222222.8.8.8.8.8696969696969,2,2,2,2,2,2,2,2555555

6.6. StStStStStStStStStStroškiki dela 3131313131313131313.3.3.3.3.3.2828282828281,1,1,1,000000 63636363.5.5.5.5.5.59797979797,2,2,2,2,2,23333333

1. St šški lač 2121212121210.0.0.43434,4343 42424242424242.6.6.6.64242,8,811
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v EUR

JESENICE ŽIROVNICA

1. Čisti prihodki od prodaje 1.431.928,35 328.820,86

- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb 1.374.207,33 328.661,96

- prihodki interne realizacije 57.721,02 158,90

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki) 4.848,09 348,53

- državne podpore (subvencije) 0,00 0,00

- drugi poslovni prihodki 4.848,09 348,53

5. Stroški blaga, materiala in storitev 1.071.065,83 277.358,36

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0,00 0,00

b. Stroški porabljenega materiala 135.690,51 11.848,17

c. Stroški storitev 935.375,32 265.510,19

- stroški najemnin za infrastrukturo 691.785,47 193.483,32

- stroški drugih storitev 243.589,85 72.026,87

6. Stroški dela 383.941,23 91.025,34

1. Stroški plač 289.421,27 69.689,42

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 4.263,25 1.027,53

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 41.373,45 10.013,71

4. Drugi stroški dela 48.883,27 10.294,67

7. Odpisi vrednosti 36.659,39 11.292,68

a. Amortizacija 36.564,63 11.292,68

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS 94,76 0,00

8. Drugi poslovni odhodki 22.140,52 4.899,18

- drugi poslovni odhodki 8.557,51 4.731,09

- stroški interne realizacije 13.583,01 168,09

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 12.390,03 2.099,04

b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 12.390,03 2.099,04

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1.692,29 361,14

c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 1.692,29 361,14

15. Drugi prihodki 807,59 3.012,07

-drugi prihodki 807,59 3.012,07

16. Drugi odhodki 526,27 46,54

-drugi odhodki 526,27 46,54

17. Davek iz dobička 0,00 0,00

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -66.051,47 -50.702,74

Cene, tako omrežnina, kot storitev, niso pokrivale

stroškov, zato so bili pripravljeni elaborati, ki so bili

sprejeti in potrjeni v februarju 2020. Nove cene

veljajo od 1.3.2020 dalje za obe občini. V občini

Žirovnica se je v letu 2019 cena omrežnine za

čiščenje odpadne vode znižala iz 3,0235 EUR/mes

na 2,6976 EUR/mes in cena storitev čiščenja

odpadne vode zvišala iz 0,3812 EUR/m³ na 0,3997

EUR/m³ skladno s Pogodbo o odvajanju in čiščenju

odpadnih vod iz občine Žirovnica na CČN

Radovljica.

Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in

neupravičenih stroškov (reprezentanca,

sponzorstvo, donacije, tržnadejavnost) za leto2019,

ki bi se lahko poračunal preko novih cen GJS je v
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Izkaz uspeha – Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Preglednica 56: Cene za odvajanje odpadnih vod v Občinah Jesenice in Žirovnica v letu 2019

JESENICE ŽIROVNICA JESENICE ŽIROVNICA

EM od 1.1.2016 dalje od 1.7.2014 dalje od 1.1.2016 dalje od 1.6.2016 dalje

Omrežnina odvajanje vodomer DN 20 1,4553 €/mes 9,2452 €/mes 3,8838 €/mes 3,8838 €/mes

Storitev m
3
 odpadne vode 0,2060 €/m

3
0,2353 €/m

3
0,4976 €/m

3 0,4728 €/m³

Odvajanje odpadne vode Storitve , vezane na greznice in MKČN

v v EUEURR

JEJESENINININICECECECE ŽŽŽIROVNICA

1.1.1.1.1.1. ČČisistiti p p p p priririririririhohohodkdkdkdkdkdkdkdkdkdki i i i i i ododododododododododod p p p p p p p p prorororororororodadadadadadadadadajejejejejejeje 1.1.4343431.1.1.1.92929292928,8,8,8,8,353535 328.820,0,8686

- - ččisisistiti p p pririririririririhohohohohohohohohohodkdkdkdkdkdkdkdkdkdki,i,i,i,i,i,i,i,i,i, p p p p p pririririririririridododododododododoblblblblblblblblbljejejejejejeninininini z z z z z z z z z o o o o o o o oprprprprprprprpravavavavavljljljananjem gospsp. jajavnvnihih s slulužbžž 1.1.374.4.4.202020207,7,7,7,7,7,333333 328.661,1,9696

- - - prprprprprprprprprihihihihodododododododododkikikikikikikikikiki i i i i i i i intntntntntntntntntererererererererernenenenenenenenenenenenenene r r r r r r r r r reaeaeaeaeaeaeaeaeaeaealililililililililililizazazazazazazacicicicicicijejejejeje 575757.7.7.7.72121212121,0,0,0,0222 158,9090

4.4. DrDrDrDrDrugugugugugugugugugugi i popopopopopopopopopopopopoposlslslslslslovovovovovovovovovovovnininininininininini p p p p p p p p p priririririririhohohohohohohodkdkdkdkdkdkdki i i (s(s(s p prerevrvredednonototovavalnlnimimi i poposlsl. prprihihododkiki)) 4.4.4.4.8484848484848,8,8,8,8,090909 348,5353

- - - - drdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdržžžžžžžždrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdr avavavavavavavavavavavnenenenenenenenenene p p p p p p p p p podododododododododododododpopopopopopopopopopopopopopoporerererererere ( ( ( ( ( ( ( (sususususususususubvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvenenenenenenenenencicicijeje)) 0,0,0,0,0,000000000000 0,0000

- - drdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrugugugugugugugugugugugi i i i i i i i i i popopopopopopopopopoposlslslslslslslslslslslslslovovovnininini p p p p p pririririririririririhohohohohohohohohohohodkdkii 4.4.848484848,8,8,090909090909 348,8,53

5.5.5.5.5.5.5. StStStStStStStStStrorororororororororošššškikikikikikikikikikiki b b b b b b b b b b b blalalalalalalalalagagagagagagagagagaga, mamateteteteriririalalala in s stotoriritetevv 1.1.071.1.1.060606065,5,5,83838383 277.358,36

a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a. NaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNabababababababababavnvnvnvnvnvnvnvnvna a a a vrvrvrvrvrvrededededededededededednononononostst p prorodadanega blaga in mamateteririalala a 0,0,00000000 0,00

b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b. StStStStStStStStStStrororororororororošški porabljenega mamamateteriala 135.69696969690,0,0,0,515151 11.848,17

c.c.c.c.c.c.c.c.c.c. StStStStStStStStStStrorororororororošššššššššškikikikikikiki storitev 935.5.373737375,5,5,5,5,32323232 2626265.5.510,19

- stststststststststststrorororošššššššššššškikikiki n najemninin n zaza infrastruktktururošššššš 691.1.78787878785,5,47474747 191919193.483,32

- - ststststrororošššškiki d drurugih h ststororitevššš 243.3.585858589,9,9,858585 7272.026,87

6.6.6.6.6. StStStStStStStStStStStrorororošškikiki d delela a 38383.3.3.9494941,1,1,1,1,23232323 91919191.0.025,34

P
r

P
err
g
lell
d
n
dd
icii
a
5
5
:
IzII
kk
zz
aa
kkk
z
u
s
p
s
e
h
a
z
a
lell
toott
22
00

IIIzzkkkaaazz uuuuuuuuuussssssppppppeeeeehhhhhhhaaa – OOOOOOdddddvvvvvaaaaajjjaaannjjjjeeee iinn čččiiššččenje odpaddnnneee vvvvvooooodddddeeeee

Stran 57



Page 58

občini Jesenice negativen v višini

-70.863,99 EUR in v občini Žirovnica, ravno tako

negativen v vrednosti -51.296,85 EUR.

V letu 2019 je bilo zaračunano 8.358,68 EUR

občinama Jesenice in Žirovnica za izdajo projektnih

pogojev, smernic in soglasij. Ker pri strošku izvajanja

teh storitev ne gre za pomembne stroške, jih ne

spremljamo ločeno.

RAČUNOVODSKO POROČILO
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v EUR

JESENICE ŽIROVNICA

1. Čisti prihodki od prodaje 790.178,11 188.113,64

- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb 779.200,61 182.246,84

- prihodki interne realizacije 10.977,50 5.866,80

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prih.) 3.655,14 468,38

- državne podpore (subvencije) 0,00 0,00

- drugi poslovni prihodki 3.655,14 468,38

5. Stroški blaga, materiala in storitev 344.368,15 94.905,63

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0,00 0,00

b. Stroški porabljenega materiala 77.732,06 26.808,04

c. Stroški storitev 266.636,09 68.097,59

- stroški najemnin za infrastrukturo 28.046,95 11.038,37

- stroški drugih storitev 238.589,14 57.059,22

6. Stroški dela 574.687,61 133.584,64

1. Stroški plač 390.170,66 90.875,71

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 8.898,06 2.067,82

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 62.631,26 14.441,41

4. Drugi stroški dela 112.987,63 26.199,71

7. Odpisi vrednosti 49.156,96 13.352,30

a. Amortizacija 46.837,94 13.352,30

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS 198,29 0,00

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 2.120,73 0,00

8. Drugi poslovni odhodki 27.172,85 3.508,56

- drugi poslovni odhodki 11.848,30 2.041,34

- stroški interne realizacije 15.324,56 1.467,22

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 17.376,97 3.207,00

b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 17.376,97 3.207,00

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 3.095,78 691,82

c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 3.095,78 691,82

15. Drugi prihodki 889,18 55,97

-drugi prihodki 889,18 55,97

16. Drugi odhodki 675,15 71,64

-drugi odhodki 675,15 71,64

17. Davek iz dobička 0,00 0,00

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -187.057,10 -54.269,60

Izkaz uspeha – Ravnanje z odpadki

Cena na dejavnosti zbiranja odpadkov je bila

spremenjena pred dvanajstimi leti. V tem času, kljub

iskanju optimizacij, cene niso pokrivale stroškov.

Pripravljeni so bili elaborati za leto 2020, ki so bili

sprejeti in potrjeni v februarju 2020. Nove cene

veljajo od 1.3.2020 dalje za obe občini. V letu 2019

je veljala cena v občini Jesenice 0,0042 EUR/kg za

omrežnino in 0,0676 EUR/kg za odvoz odpadkov. V

občini Žirovnica je veljala cena 0,0098 EUR/kg za

omrežnino in 0,1138 EUR/kg za odvoz odpadkov.

občini JJeeesssssseeenniiccee nnnneeggaativenn vv vviiššinnii

-70.863,99999 EEEEEEUUUUURR in v oobbbbččččččiiiinni ŽŽiroovvnniccaa,, rraavvnnoo ttaakkoo

nnegativen vv vvvvrreeeeedddnnosti --555111..222229996,855 EUUR.

VV letu 22019999 jjjjeeeee bbbilo zaaarrrraaaaačččunnanno 8.358,68 EUURR

oobbčiinnama Jeesseenniicce in Žirovnica za izddddddaaaaaaajoooooo ppppppppppppprrrrrrrrrrooooooooooojjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkktttttttttnnnnnnnnnnnniiiihhhhhhhh

pogojev, smmeeerrrnnniiiccc iinn ssoglasij. Ker pri stroooššššškkkkkkkkkkkkkuuuuuuuuuuuu iiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaajjaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnjjaaaaaaa

teh storitteevv ne gre za ppomembne stroškeeeeeeeeeeee,,,,, jjjjjjjjjjiiiiiihhhhhhhhhhhhhhh nnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeee

sspprreemmmlljjjaammo ločeennnooo...
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JEJEJEJEJEJEJEJESESESESESESESESENININININININININININICECECECECECECECECE ŽŽŽŽŽIRIROVOVOVOVNININICACACA

1. Čisti prihodkdkdki i i odododododod p p p prororororodadadadadajeje 79797979797979790.0.0.0.0.0.0.171717171717178,8,8,8,8,8,8,8,111111111111 18188.8.11113,3,3,3,64646464646464

- čisti prihohodkdkdkdki,i,i,i, p p pririririridododododododoblblblblbljejejejeni z opravavljljananjejem m gogosp. javnih s s slulululužžbbbžžžžž 7777777777779.9.9.9.9.9.9.20202020200,0,0,0,0,0,616161616161616161 18182.2.242424246,6,6,6,6,84848484848484

- prihodki intnterernenenenenenenene r reaeaeaeaeaealilililizazazazazacije 10101010101010.9.9.9.9.9.9.9.9777777777777,5,5,5,5,50000 5.868686866,6,6,6,6,6,8080808080

4.4. Drugi poslovovnininini p p p pririririhohohohodkdki (s prevredednonotovavalnimimi poposlslsl. . prprprprprihihihih.).).).).).) 3.3.3.3.3.3.3.3.656565656565655,5,5,14141414 464646468,8,8,8,38383838383838

Izzkkaaazzz uuuusssssppppeehaaaaa –––– RRRaaavvnanje z oddppaaddkkii
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v EUR

Obdelava 

odpadkov

Odlaganje 

odpadkov

1. Čisti prihodki od prodaje 1.729.543,78 1.776.973,39

- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb 1.725.950,00 1.766.855,29

- prihodki interne realizacije 3.593,78 10.118,10

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prih.) 0,00 3.318,77

- državne podpore (subvencije) 0,00 0,00

- drugi poslovni prihodki 0,00 3.318,77

5. Stroški blaga, materiala in storitev 1.712.336,51 316.407,25

b. Stroški porabljenega materiala 50,37 36.294,46

c. Stroški storitev 1.712.286,14 280.112,79

- stroški najemnin za infrastrukturo 0,00 127.933,85

- stroški drugih storitev 1.712.286,14 152.178,94

6. Stroški dela 5.369,78 164.114,67

1. Stroški plač 4.578,45 113.543,83

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 35,37 2.569,26

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 346,44 18.132,30

4. Drugi stroški dela 409,52 29.869,28

7. Odpisi vrednosti 58,03 29.584,88

a. Amortizacija 58,03 6.749,30

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS 0,00 193,09

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0,00 22.642,49

8. Drugi poslovni odhodki 32,41 723.532,21

- drugi poslovni odhodki 26,49 637.405,17

- stroški interne realizacije 5,92 86.127,04

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 125,12 6.662,59

b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 125,12 6.662,59

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 15,89 780,26

c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 15,89 780,26

15. Drugi prihodki 0,06 553,07

-drugi prihodki 0,06 553,07

16. Drugi odhodki 2,96 307,73

-drugi odhodki 2,96 307,73

17. Davek iz dobička 212,11 12.767,11

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 11.641,27 540.013,71
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Izkaz poslovnega uspeha za odlaganje odpadkov je

enoten za vse občine, ki odlagajo komunalne

odpadke na deponiji Mala Mežakla. Cena za vse

uporabnike jeenaka insenespreminja, ostajaenaka

od leta 2014. Cena za kilogram odloženih odpadkov

za infrastrukturo je 0,0402 EUR/kg in za storitev

0,0206 EUR/kg.

Cena izvajalca obdelave mešanih komunalnih

odpadkov se je s podpisom nove pogodbe meseca

julija 2019 spremenila, oz. podražila, zato so bile v

novembru izvedene aktivnosti za sprejetje nove

cene za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov.

Nova cena znaša 141,70 EUR/t in velja za leto 2020.

V letu 2019 je bila cena v višini 104,00 EUR/t.

Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in

neupravičenih stroškov (reprezentanca,

sponzorstvo, donacije, tržnadejavnost) za leto2019,

ki bi se lahko poračunal preko novih cen GJS je v

občini Jesenice v višini -193.003,52 EUR in v občini

Žirovnica v vrednosti -52.528,96 EUR.

V letu 2019 je bilo zaračunano 2.209,46 EUR

občinama Jesenice in Žirovnica za izdajo projektnih

pogojev, smernic in soglasij. Ker pri strošku izvajanja

teh storitev ne gre za pomembne stroške, jih ne

spremljamo ločeno.

v EUEUEUR

ObObdelava 

odpadkov

Odlaganjnje 

odpadkovov

1.1.1.1. ČČČisisisistititi p pririririhohohohohohohodkdkdkdkdkdki i i i i i ododododododododod p p p p p p p prororororororodadadadajejejejejeje 1.1.729.543,78 1.776.973,3,393939

- ččččisisisisistititititititi p p p p priririririririhohohohohohohohohohodkdkdkdkdkdkdkdkdkdki,i,i,i,i,i,i,i,i,i, p p p p p p p p pririririridodododoblblblbljejejejejeninini z z z z z opravljanananjejem m m m gogogogogospspspsp. . jajajajavnvnvnvnvnvnvnihihihih služžžbbbžžžž 1.1.1.725.950,00 1.766.8585855,5,2929

- - - prprprprihihihihododododododkikikikikikikiki i i i intntererererererererererernenenenenenenenenenene r r r reaeaeaeaeaealilililizazazazacicicicijejeje 3.593,7878 10.118181818181818,1,1,1,1,1,1,100000000

4.4.4.4. DrDrDrugugugi i i popopoposlslslslslovovovovovovovnininininininini p p p p priririririhohohohohohodkdkdkdki i (s(s(s(s p p p prererevrednototototovavavavalnlnlnlnimimimimimi i popoposlsl. . prprihihih.).).).) 0,00 3.3.3.3.3.3.3.31313131313131318,8,777777777777

- drdrdrdržždrdrdrdr avavavavavavavavavavnenenenenenenenenenene p p p p p p pododododododododpopopopopopoporerererere ( ( ( ( (susususususubvbvbvenenencicicicicijejeje))) 0,00 0,0,0,0,0,0,0000
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ZZZZZZZZnnnnnneeeeeessssseeeeekkkk ppooooorračuna z upoooošššttteeevvannnnnjjjjjeeeemmmm dddooonnnnooossssaaa innnn

nnnnnneeeeeeuuuuuuppppppppprrrrrraaaaaavviičenih ssssttttrrrrooššškkoooovvvvvvv ((rreeppprrreeeezzzzeeennnnttttttaaaaaaannncccaaaaaaaa,,

ssssssppppppoooooonnnnnnnnzzzooorssttvvvvoo,donacije, tttržžnnnaaaaddddddeeeeejjjjaaaavvnoosstt))) zzzzaaaa lllllleeeeettoooooo2222220001199,

kkkkkkkiiiiii bbbbbiiiii sse lahhko pporačunnaaaaalllll pppppprrrreeeekkkkoo nnoovvviiihhhh cccceeeeennnnnnnn GGGGGJJJSSSS jjjeee vv

oobbbbčččččiinnnni Jesenice v vvvviiiššššššiiiiiinnnniii -1111999999333333...00000333,5522222 EEEEUUUUURRR innn vv oobbbčččiiini

ŽŽŽŽŽŽiirrooooovvvvvnnnnnnniiiiiicca v vrednossssstttiiii --55555552222.5288,99666 EEEUUUURRR.

VVVVVVVV lllleettuuu 2200199 jjee bilo zaaarrraaaačččuunaannnoo 22....22222222222000000000099999999999,466666 EEEEEEEEEEEEEUUUUUUUR

ooobbččččiinnaammmmaaaaa JJesenice in ŽŽŽiiirroooovvnicaaaaaaaaaa zzzzzzzzzzzzaaaaaaaa izddddaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjooooooooooo projektnih

ppoogoojjjeeevvvvv,, smernic in sooggllaaaaaasssssssiiiiiijjjjjjjj. Keerrrrrrrrr pppppppppprrrrrrrriiiiiiii strošku izvajanja

tehh ssstttooritev ne ggrreee zza ppoommeeemmmmbbbnne stroške, jih ne

sssppprrreeemljammooo lloččennnoooooo.

Stran 59



Page 60

Podjetje izvaja dejavnost obdelave odpadkov le za

občino Žirovnica. Za občino Jesenice izvaja

dejavnost koncesionar podjetje EKOGOR d.o.o.

Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in

neupravičenih stroškov (reprezentanca,

sponzorstvo, donacije, tržnadejavnost) za leto2019,

ki bi se lahko poračunal preko novih cen GJS je v

občini Jesenice v višini 476.818,38 EUR in v občini

Žirovnica v vrednosti 59.549,22 EUR.

RAČUNOVODSKO POROČILO
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JESENICE ŽIROVNICA

1. Čisti prihodki od prodaje 512.729,59 81.673,44

- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb 512.729,53 81.673,43

- prihodki interne realizacije 0,06 0,01

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki) 3.309,63 929,53

- državne podpore (subvencije) 0,00 0,00

- drugi poslovni prihodki 3.309,63 929,53

5. Stroški blaga, materiala in storitev 194.179,54 37.681,33

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 33.528,74 5.783,51

b. Stroški porabljenega materiala 34.848,05 6.145,86

c. Stroški storitev 125.802,75 25.751,97

- stroški najemnin za infrastrukturo 15.661,88 6.687,10

- stroški drugih storitev 110.140,87 19.064,87

6. Stroški dela 300.861,26 44.440,37

1. Stroški plač 212.963,80 31.451,68

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 2.950,82 435,48

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 34.388,04 5.078,38

4. Drugi stroški dela 50.558,59 7.474,83

7. Odpisi vrednosti 16.995,65 3.531,09

a. Amortizacija 13.918,40 3.060,81

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 3.077,24 470,29

8. Drugi poslovni odhodki 30.792,45 10.647,63

- drugi poslovni odhodki 6.776,77 610,98

- stroški interne realizacije 24.015,68 10.036,66

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 8.341,30 1.021,48

b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 8.341,30 1.021,48

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1.206,49 170,35

c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 1.206,49 170,35

15. Drugi prihodki 374,27 8,92

-drugi prihodki 374,27 8,92

16. Drugi odhodki 269,15 23,52

-drugi odhodki 269,15 23,52

17. Davek iz dobička 0,00 0,00

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -19.549,74 -12.860,93

Izkaz uspeha – Pogrebno pokopališke storitve

Podjetje izvaja deejjaavvnnoossst obdellaaavvee oooodddpaddkkooovv leee zzzaa

občino Žirovnicaa.. ZZaa občinnooo JJeeesssseniccee iiizzzvvvaaja

dejavnost konceessioonnaarr ppoooddjetje EEKKOOOGGGORR dd..oo..oo.

Zneeesseeekkkk pppoorrraaaččččuuunnnnaaaa zzzz upooštevaannnjjjjeeem dddonosaa iinnn

neeuuuuppraavvviiiiiiiččččččččččččeeeeeeeeeeennih sssttrroošškkkooooovvvvvv (reprezeenntaannca,

ssppppppoooooooonnnnnnzorrssssssssssssstttttttttttvvvvvvvvvvvvooo,,, dddoooonnnnaccciiijjeee, trržžnnaaaaaaddddddeeeeeeejjjjjjjjaaaaaaaaaavvvvvvnnnnnoosst) za leto2200119999999,

kkiiii bbbbbbbbbbiiiiiiiiii ssee llaaahhhkkkooo ppppooooorrraaaččččuuunall ppppprrrreeekkkoo nnnnnnnooooooovvvvvvvviiihhhhhh cenn GJS je v

oobččiinnii JJeeessseeennniicccceee vvv vvvviiššiinnii 44777666666.....8888888111111888,338 EUR in vvvv ooooobččinii

ŽŽiirovnniiccaaaa vv vvvrreddnnnooossti 5559999...554999999,,,,,2222222222222 EEEEUUR.

IIIIzzzzzzzkkkkkkkkaaazz uuuuuuuuussssssssspehaaaaaaa –– Pogrebnnoo ppppookopppppppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllliiiiiiiiššššššššškkkkkkkkkkkkeeeee ssssttttooooorrrittvvvee
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v EUR

Vzdrževanje     

cest

Vzdrževanje 

zelenih površin

1. Čisti prihodki od prodaje 1.207.909,60 141.379,57

- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb 1.207.909,50 141.379,55

- prihodki interne realizacije 0,10 0,02

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki) 0,00 0,00

- državne podpore (subvencije) 0,00 0,00

- drugi poslovni prihodki 0,00 0,00

5. Stroški blaga, materiala in storitev 574.911,00 48.258,80

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0,00 0,00

b. Stroški porabljenega materiala 199.170,74 21.529,94

c. Stroški storitev 375.740,26 26.728,86

- stroški najemnin za infrastrukturo 0,00 0,00

- stroški drugih storitev 375.740,26 26.728,86

6. Stroški dela 603.743,08 118.805,69

1. Stroški plač 457.804,12 88.801,25

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 8.460,55 1.493,79

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 62.814,68 12.124,35

4. Drugi stroški dela 74.663,74 16.386,29

7. Odpisi vrednosti 57.420,26 8.533,94

a. Amortizacija 57.348,23 8.533,94

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS 72,03 0,00

8. Drugi poslovni odhodki 68.070,31 3.656,86

- drugi poslovni odhodki 13.444,17 2.342,91

- stroški interne realizacije 54.626,15 1.313,95

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 12.586,88 2.421,54

b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 12.586,88 2.421,54

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 3.211,38 518,19

c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 3.211,38 518,19

15. Drugi prihodki 5.959,24 1.171,29

-drugi prihodki 5.959,24 1.171,29

16. Drugi odhodki 312,80 58,93

-drugi odhodki 312,80 58,93

17. Davek iz dobička 0,00 0,00

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -81.213,11 -34.860,01
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Izkaz uspeha – Vzdrževanje javnih površin

Izkaz uspeha za vzdrževanje javnih površin je za obe občini skupen Izkaz, ker so cene za obe občini enotne.

IIIIIIIIIzzzzzzzzzzzkkkkkkkkkkaaaazz usppeehhaa –– VVzzddrržžeevanje javnih ppoovvrrššiinn

IIzzzkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzz uuuuuuuusssssssssppppeeehhhhhaaaa zza vzdrževvvaaaaannnjje jjavnih ppoovvršššinn jee zzaa obbee oobbččini skupenn IIzzkaz, keerr soo ccccceeeeennee zza oobbbbeee oooobbbbčččiinni enotne.
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Tržna dejavnost se nanaša na izvajanje v okviru

posameznih dejavnosti gospodarskih javnih služb.

Tržno podjetje izvaja priključke na vodovodni

oziroma kanalizacijski sistem, intervencijske

preboje, sodelovanje pri izvajanju del investicijskega

vzdrževanja. V okviru dejavnosti oskrbe s pitno vodo

se izvajajo storitve na področju sanitarnega nadzora

pitne vode v občini KranjskaGora. Največ prihodkov

v višini 1,05 milijona je ustvarjenih z izvajanjem

storitev v dejavnosti javnih površin in pri odlaganju

nekomunalnih odpadkov.

RAČUNOVODSKO POROČILO
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v EUR

Tržna dejavnost

1. Čisti prihodki od prodaje 1.384.780,94

- čisti prihodki od drugih dejavnosti 1.139.104,41

- prihodki interne realizacije 245.676,53

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki) 784,72

- državne podpore (subvencije) 0,00

- drugi poslovni prihodki 784,72

5. Stroški blaga, materiala in storitev 541.670,39

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0,00

b. Stroški porabljenega materiala 165.484,77

c. Stroški storitev 376.185,61

- stroški najemnin za infrastrukturo 0,00

- stroški drugih storitev 376.185,61

6. Stroški dela 376.399,55

1. Stroški plač 289.123,41

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 3.881,10

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 39.749,64

4. Drugi stroški dela 43.645,39

7. Odpisi vrednosti 39.213,87

a. Amortizacija 38.698,85

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS 181,98

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 333,04

8. Drugi poslovni odhodki 73.330,80

- drugi poslovni odhodki 6.780,27

- stroški interne realizacije 66.550,53

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 7.854,95

b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 7.854,95

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1.879,04

c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 1.879,04

15. Drugi prihodki 2.300,33

-drugi prihodki 2.300,33

16. Drugi odhodki 331,47

-drugi odhodki 331,47

17. Davek iz dobička 8.382,79

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 354.513,03

Izkaz uspeha – Tržna dejavnost
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TrTrTrTrTrTrTrTrTržžžžžžžžnanananananana d d d d dejejejejejavavavnononoststst

1. Čisti pririhohodkdki od prodadajejejejeje 1.1.1.1.1.1.1.383838383838384.4.4.4.7878780,0,0,0,0,949494

- čisti p pririhohodki od drugih h dededededejajajavnvnvnvnosososostiti 1.1.1.1.1.1.1.1.1.13131313131313139.9.9.9.9.9.1010101010104,4,414141

- prihododkiki internene realizazazacicicicicicijejejeje 2424242424245.5.5.5.5.67676767676767676,6,6,6,535353

4. Drugi poposlovni prihohodkdkdkdki i (s(s(s(s p p p prerererevrvrvrvredednototototototovavavavalnlnimimimimi i popopopoposlslsl. prihodododododkikikiki)) 7878787878787878784,4,4,4,4,4,72727272

- drždrdr avavnene pododpore ( (sususubvbvbvbvbvenenenencicicicijejejejeje))) 0,0,0,0,00000000

- - - drdrdrdrdrdrdrugugugugugi poslovni prihodkdkdkdkiiiii 7878787878787878784,4,4,4,72727272

Izkaz usppppeeeehhhhhhhaaaa – TTTTrrrržžžžna ddeejjavvnnnnoooooost
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v EUR

ODS Dobava ZP Zemeljski plin

1. Čisti prihodki od prodaje 330.323,06 266.451,66 596.774,74

- čisti prihodki od prodaje 327.170,33 260.160,18 587.330,53

- prihodki interne realizacije 3.152,73 6.291,48 9.444,21

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. 1.258,26 993,45 2.251,71

- državne podpore (subvencije) 0,00 0,00 0,00

- drugi poslovni prihodki 1.258,26 993,45 2.251,71

5. Stroški blaga, materiala in storitev 156.792,91 226.962,66 383.755,57

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0,00 0,00 0,00

b. Stroški porabljenega materiala 6.944,14 217.211,23 294.863,16

c. Stroški storitev 149.848,77 9.751,43 88.892,42

- stroški najemnin za infrastrukturo 57.992,96 0,00 57.992,96

- stroški drugih storitev 91.855,81 9.751,43 30.899,46

6. Stroški dela 116.489,16 25.353,15 141.842,31

1. Stroški plač 93.154,72 8.546,92 101.701,64

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 945,01 646,24 1.591,25

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 8.345,35 8.314,79 16.660,14

4. Drugi stroški dela 14.044,08 7.845,20 21.889,28

7. Odpisi vrednosti 5.882,12 2.578,31 8.460,44

a. Amortizacija 3.824,99 954,10 4.779,10

c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 2.057,13 1.624,21 3.681,34

8. Drugi poslovni odhodki 6.085,48 780,77 6.866,25

- drugi poslovni odhodki 3.240,89 667,12 3.908,02

- stroški interne realizacije 2.844,59 113,65 2.958,23

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 1.998,38 342,34 2.340,72

b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 1.998,38 342,34 2.340,72

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 368,38 71,21 439,60

c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 368,38 71,21 439,60

15. Drugi prihodki 0,90 0,16 1,06

-drugi prihodki 0,90 0,16 1,06

16. Drugi odhodki 6.519,27 1.437,70 7.956,97

-drugi odhodki 6.519,27 1.437,70 7.956,97

17. Davek iz dobička 980,32 222,38 1.202,70

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 40.462,96 10.381,43 50.844,39

Prodajna cena zemeljskega plina se je v letu 2019

zvišala glede na ceno iz leta 2018 in znaša za CDK3

0,05458 EUR/kWh. Cena plina se oblikuje na osnovi

letnega zakupa na svetovni borzi.
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v EUR

ODS Dobava ZP
Tržne in ostale 

dejavnosti

SREDSTVA 103.585,76 68.185,80 9.495.135,42

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 2.286,87 1.621,44 2.475.271,58

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 285,92 307,60 10.280,94

1. Dolgoročne premoženjske pravice 285,92 307,60 10.280,94

II. Opredmetena osnovna sredstva 2.000,95 1.313,84 2.354.171,24

1. Zemljišča 0,00 0,00 224.246,80

2. Zgradbe 0,00 0,00 1.073.553,53

3. Proizvajalne naprave in stroji 2.000,95 1.313,84 1.034.363,54

4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena OS 0,00 0,00 18.605,16

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0,00 0,00 3.402,21

III. Naložbnen nepremičnine 0,00 0,00 12.251,40

IV. Dolgoročne finančne naložbe 0,00 0,00 98.568,00

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00 98.568,00

b) Druge delnice in deleži 0,00 0,00 98.568,00

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 100.736,39 66.564,36 7.015.962,47

II. Zaloge 0,00 0,00 179.619,08

1. Material 0,00 0,00 167.595,59

4. Trgovsko blago 0,00 0,00 10.174,90

5. Predujmi za zaloge 0,00 0,00 1.848,59

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 89.396,95 60.477,62 1.889.172,72

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 73.917,18 58.361,24 1.699.232,84

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 15.479,77 2.116,38 189.939,88

V. Denarna sredstva 11.339,44 6.086,74 4.947.170,67

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 562,50 0,00 3.901,37

Zabilančna sredstva 945.897,99 0,00 32.517.660,50

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 103.585,76 68.185,80 9.495.135,42

A. KAPITAL 43.886,61 11.610,25 2.635.365,99

I. Vpoklicani kapital 3.112,41 1.116,86 1.324.919,43

1. Osnovni kapital 3.112,41 1.116,86 1.324.919,43

II. Kapitalske  rezerve 0,00 0,00 198.619,84

III. Rezerve iz dobička 311,24 111,96 306.745,27

1. Zakonske rezerve 311,24 111,96 100.204,04

5. Druge rezerve iz dobička 0,00 0,00 206.541,23

IV. Presežek iz prevrednotenja 0,00 0,00 -3.703,38 

VI. Prenesen čisti dobiček 0,00 0,00 523.094,22

VII. Čisti dobiček poslovnega leta 40.462,96 10.381,43 285.690,61

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 12.354,76 7.210,55 4.502.794,70

1. Rezervacije za pokojnine in  podobne obveznosti 12.354,76 7.210,55 550.580,17

2. Druge rezervacije 0,00 0,00 3.921.504,00

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0,00 0,00 30.710,53

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0,00 0,00 320.229,41

I. Dolgoročne finančne obveznosti 0,00 0,00 320.229,41

2. Dolgoročne finačne obveznosti do bank 0,00 0,00 4.442,01

3. Druge dogoročne finančne obveznosti 0,00 0,00 315.787,40

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 47.344,39 49.365,00 2.036.313,11

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0,00 0,00 756.933,63

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 0,00 0,00 4.541,05

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 0,00 0,00 752.392,58

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 47.344,39 49.365,00 1.279.379,48

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 31.365,33 37.985,55 814.478,07

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 15.979,06 11.379,45 464.901,41

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 0,00 432,21

 Zabilančne obveznosti 945.897,99 0,00 32.517.658,50

Bilanca stanja – Oskrba z zemeljskim plinom
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ODODODSSSSSS DoDobabababababavavavavavava Z Z Z Z ZPPPPPPPP
TrTrTržžnene in ososososostatatatalelele  

dedejajavnvnvnososososostiti

SRSREDSTVA 10101010103.3.3.3.5858585858585,5,5,5,5,5,767676 686868686868.1.1.1.1.1.1.1.18585858585,8,8,8,8,8,8,8,80000 9.9.9.49494949495.5.5.131313135,5,5,424242

A. DOLGLGOROROROROOČČNANA SREDSDSDSDSTVTVA A A A 2.2.2.2.2.28282828286,6,878787 1.1.1.1.6262626262626262621,1,1,1,1,1,1,1,1,4444444444444444 2.47475.5.2727271,1,1,58585858

I.I. NeNeNeopopoprereredmdmdmetetetenenena a srsrededstva in dodododolglgororoočnenenene a a a aktktktktktivivivivivnene čččččasasasasasasovovovnenenene r razazmemejitvtve e 28282828285,5,92929292 303030307,7,7,7,7,606060 10101010.2.2.2.2.2808080808080,9,9,9,9,9444

1.1. DoDoDolglglgorooččnene p preremomomožžženenjsjskeke p prarararavivivicecece 28285,5,5,5,9292929292 30303030307,7,7,7,7,6060 1010101010.2.2.2.2.2.2808080808080,9,9,9,9,9,944444

IIIIIIII.. OpOpOpOpOpreredmdmdmetetetenenena a osososnonononovnvnvna a srsrededededededstststststvavavavavava 2.2.2.2.2.2.00000000000,0,0,0,95959595 1.1.1.1.1.1.3131313131313,3,3,3,3,3,3,848484848484 2.2.2.35354.4.4.4.17171717171,1,1,1,1,1,1,242424242424

1.1. ZeZeZemlmlmlmljijiščščšča a 0,0,0,0,0,00000000 0,0,0,000000 2222224.4.4.4.4.24242424246,6,6,6,6,6,808080808080

2. Zgraradbe 0,0,0,00000000 0,0,000000 1.1.1.0707073.3.3.555555553,3,3,3,3,3,3,3,5353535353

3. Proizvajalalalalalalalnenenenenenenene n napaprararararaveveveveveveve in n ststrorororojijijiji 2.2.2.2.000000000,0,959595959595 1.1.1.1.1.313131313,3,3,3,848484 1.1.1.03030303034.4.4.4.363636363,3,3,3,3,3,545454545454

4. DrDruguguguguguguguguguguge e e e e e e e nanaprprprprprprpravavavavavavave e e e e e in o o o oprprprememema,a,a,a, d drorobnbnbni i inininveventntntarararar i in drdruguga opredmdmdmdmdmdmdmetetetetetetetetetetenenenenenenenenena a a a a a a a a a OSOSOSOSOS 0,0,0,000000000000 0,0,0,0000 18181818.6.6.6.6.6.6.6050505050505050505,1,1,1,1,1,1,166666

6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6. OpOprererererereredmdmdmdmdmdmdmdmdmdmetetetetetetetenena ososososnonononovnvnvna a a srsrsredededststvava v v g g g grarararadndndndnjijiji i in n n n izizdededelavi 0,0,0,0,00000000 0,00000000 3.3.3.3.3.4040404040402,2,2,2,2,2,2,2,21212121212121

IIIIIII.I. NaNaNaNaNaNaNaNaloložbnen n nepepepreremimimiččninene 0,0,0,0,00000000 0,0,0,000000 121212121212.2.2.2.251515151515151,4,4,4,4,40000

IVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIV. DoDolgoročnene f f finininanananččnenene n nalalalooožžžbebebe 0,0,0,0,0,0,0,0,00000000 0,0000 98989898989898.5.5.5.568686868,0,0,0,000

Bilanca stanja – OOsskkkkrrrrba zzzz zzemmeljjjssssskiim pppplliiinnnnnnom
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ODS Dobava ZP
Tržne in ostale 

dejavnosti

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Postavke iz izkaza poslovnega izida 47.768 12.576 1.035.781

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev 335.002 267.404 10.372.030

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn). in finančni odhodki iz posl. obv. -286.254 -254.606 -9.326.760

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -980 -222 -9.489

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij

ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja -1.076 -1.853 -82.187

Začetne manj končne poslovne terjatve -27.294 9.926 -284.088

Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve 338 0 133.961

Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0 0 0

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujtev) za prodajo 0 0 0

Začetne manj končne zaloge 14.656 0 -8.359

Končni manj začetni poslovni dolgovi 7.825 -16.584 107.599

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 3.399 4.805 -31.300

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0 0 0

c) Prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) 46.692 10.723 953.594

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a) Prejemki pri investiranju 0 0 75.880

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 0 0 7.400

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 0 0

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 0

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0 0

Prejemki od odtujitve finančnih naložb 0 0 68.480

b) Izdatki pri investiranju 0 0 -675.282

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 0 0 -279

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 -672.908

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0 -2.095

Izdatki za pridobitev finančnih naložb 0 0 0

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju (a + b) 0 0 -599.402

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 0 0 502.461

Prejemki od vplačanega kapitala 0 0 500.000

Prejemki od povečanja finančnih obveznosti 0 0 2.461

b) zdatki pri financiranju -81.237 -5.480 -767.497

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 0 0 -7.656

Izdatki za vračila kapitala 0 0 0

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti 0 0 -9.024

Izdatki za plačila najemnin (glavnica) 0 0 -34.533

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -81.237 -5.480 -716.284

c) Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b) -81.237 -5.480 -265.036

Č. Končno stanje denarnih sredstev 11.339 6.086 4.947.172

x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) -34.545 5.243 89.156

Obračunane tečajne razlike pri deviznih sredstvih 0 0 -2

y) Začetno stanje denarnih sredstev 45.884 843 4.858.018

Izkaz denarnih tokov – Oskrba z zemeljskim plinom
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ODSODSODSODS DobDobDobDobavaavaavaava ZP ZP
Tržne in ostostale 

dejavnostosti

A.A.A.A. DENDENDENARNARNARNI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TOKOOKOOKOOKOOKOOKOOKOOKOOKOVI VI VI VI VI VI VI VI VI PRIPRIPRIPRIPRIPRIPRIPRI PO PO PO PO PO PO PO PO PO POSLOSLOSLOSLOSLOSLOSLOSLOSLOVANVANVANVANVANVANVANVANVANVANJUJUJUJUJUJUJU

a) a) PosPosPosPosPosPosPosPostavtavtavtavtavtavke ke ke ke iz iz iz iz iz iz iz iz iz iz iz iz iz iz iz izkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkizkazaazaazaazaazaazaazaazaazaazaazaazaazaazaaza po po po po po po po po po po po po po po po posloslosloslosloslosloslosloslosloslosloslovnevnevnevnevnevnevnevnevnevnevnevnevnevnega ga ga ga ga ga iziiziizida 47.47.47.47.47.47.768768768 12.12.12.12.12.12.576576576576576 1.01.035.35.781781

PosPosPosPosPosPoslovlovlovlovlovlovlovlovlovni ni ni pripripripripripripripripripripripripriprihodhodhodhodhodhodhodhodhodhodhodki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki (ra(ra(ra(ra(ra(ra(ra(ra(ra(ra(ra(ra(razenzenzenzenzenzenzenzenzenzen za za za za za za za za pr pr pr pr pr pr pr pr prevrevrevrevrevrednednednoteotenjenje) i) in fn finainannčni ni priprihodhodki ki iz iz posposl. l. terterjatjatevev 335335335335.00.00.00.00.00.00222 267267267267267267.40.40.40.40.4044 10.372.03.0300

PosPosPosPosPosPosPosPosPosPoslovlovlovlovlovlovlovlovlovlovlovlovni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni odhodhodhodhodhodhodhodhodhodhodhodkodkodkodkodkodkodkodkodkodkodkodki bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi brezrezrezrezrezrezrezrezrez am am am am am am am am am am am am am amortortortortortortortizaizaizacijcijcije (e (e (razrazen en za za preprevrevredn)dn). i. in fn finainannčni ni odhodhodkodki iz posl. o. obv.bv. -28-286.26.26.26.254545454 -25-25-254.64.64.64.606060606 -9.326.76.760

DavDavDavDavDavDavDavDavDavDavki ki ki ki ki ki ki ki iz iz iz iz iz iz iz iz iz iz dobdobdobdobdobdobdobdobdobdobdobiiiiiiiiččččččččččka ka ka ka ka ka ka ka ka ka in in in in in in in in in in drudrudrudrudrugi gi gi davdavdavki,ki, ki ni niso zajzajetieti v  v posposlovlovnihnih od odhodhodkihkih -98-98-98-98-98-980000 -22-22-22-22-22222 -9.489

b)b)b)b)b)b)b)b)b)b) SprSprSprSprSprSprSprSpremeemeemeemeemeemeemeemeemeemeemeemeemeemeemeemeemeemembembembembembembembembembembe ččččččččččististististististististististististih ih ih ih ih ih ih ih ih ih ih obrobratnih ih sresredstdstev ev (in časovnih razmejitevtev, r, rezeezervarvacijcij

terterterterterterterterterterterter od od od od od od od od od od od odlolololololololožžžžženienienienienienienienih th th th th th terjerjerjerjerjerjerjateateateateateateatev iv iv iv in on obvebveznoznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanjanjaa -1.-1.-1.-1.-1.076076076 -1.-1.-1.853853853853853853853 -82.18.1877

ZaZaZaZaZaZaZaZaZaččččččččččetnetnetnetnetne manj končne posposlovlovne ne terjatve -27-27.29.29.29.294444 9.99.99.99.99.926262626 -284.088

ZaZaZaZaZaZaZaZaZačččččččččetnetnetnetnetnetnetnetnetnetne me me me me me me me me manjanjanjanj končne ne aktaktivnivne ke kratratk. k. ččasoasovnevne ra razmezmejitjitveve 338338338338 000 133.961

ZaZaZaZaZaZaZaZaZaččččččččččetnetnetnetnetnetnetnetnetnetnetne me me me me me me me me me manjanjanjanj končne odlodloožene terjatve za za da davekvek 0 0000 0

ZaZaZaZaZaZaZaZačččetnetnetna ma ma ma manjanj ko konččna na na sresresredstva (skupiupine ne za za odtodtujtujtev)ev) za pr prodaodajo 00 00 0
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Page 66 POMEMBNEJŠI DOGODKI PO ZAKLJUČKU LETA

Preglednica 65: Pregled sprejetih cen po letih

Dejavnost GJS   -   JESENICE Vrsta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ODVAJANJE ODPADNE VODE Jav.inf. 1,1671 - 1,4553 - - - - 1,7490

Storitev 0,2060 - 0,2060 - - - 0,2421

PREVZEM BLATA IZ GREZNIC ALI MKČN Storitev 0,4803 - 0,4976 - - - 0,7472

ČIŠČENJE ODPADNE VODE Jav.inf. 0,8473 - 3,8838 - - - 3,9365

Storitev 0,1811 - 0,1990 - - - 0,3277

ZBIRANJE MEŠANIH KOM. ODPADKOV Jav.inf. 0,0042 - - - - - - 0,0048

Storitev 0,0676 - - - - - 0,1194

ZBIRANJE BIO. ODPADKOV IZ GOSP. Storitev 0,2656 - - - - - 0,2019

OSKRBA S PITNO VODO Jav.inf. 2,4771 - 2,3197 - - - - 3,3096

Storitev 0,4414 - 0,4180 - - - 0,4657

Pomembnejši dogodki po zaključku leta

Znani dogodki po zaključku leta 2019, ki bodo vplivali

na poslovanje podjetja v letu 2020 so sprejem novih

cen, izredni dogodek epidemije ter reorganizacija in

sistematizacija podjetja.

Februarja so bile na seji Občinskega sveta Jesenice

potrjene nove cene storitev gospodarskih javnih

služb. Veljavnost cen je od 1.3.2020 dalje, za del

cene, ki se nanaša na storitve oskrbe s pitno vodo,

odvajanje odpadne vode, zbiranje odpadkov in

celotna cena za čiščenje odpadne vode . Nova cena

za omrežnino bo veljala od 1.1.2021 dalje, za leto

2020 pa bo znesek omrežnine s strani občine

subvencioniran. Ravno tako so bile na seji

Občinskega sveta Žirovnica potrjene nove cene, z

veljavnostjo od 1.3.2020dalje za odvajanje odpadne

vode, zbiranje odpadkov, oskrbo s pitno vodo in

pogrebno pokopališke storitve ter cena 24 urne

dežurne službe.

Slovenija je 12. marca ob 18. uri na podlagi 7. člena

zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja

števila primerov okužb s koronavirusom COVID 19

razglasila epidemijo, kar je povzročilo izredne

razmere na vseh področjih življenja. Podjetje je takoj

sprejelo preventivne ukrepe in sprejelo načrte za

nadaljnje nemoteno izvajanje storitev gospodarskih

javnih služb do občanov. Sprejeti ukrepi, predvsem

osveščanje in izoliranje zaposlenih, so se izkazali za

zelouspešne.Storitvesmo izvajali redno.Zaposlene

terenskedelavcesmostimulativnonagradili. Težave

so bile le pri dobavi zaščitnih sredstev.

Sprejeti ukrepi za zajezitev širjenje okužb so med

drugim prepovedali obratovanje lokalov, neživilskih

trgovin …, kar pomeni, da so odjavljali storitve

zbiranja odpadkov, kar bo v bodočih mesecih

zmanjševalo prihodke. Ob predpostavki, da

dejavnost ne posluje, ima podjetje približno 15 tisoč

EUR manj prihodkov na mesec. Poleg tega

pričakujemo večji odstotek neplačanih položnic.

Trenutno je zelo težko napovedati finančne

posledice teh izrednih razmer, ki bodo sledile.

Pričakujemo, da podjetje ne bo deležno državne

pomoči.

V letu 2020, s pričetkom veljave v letu 2021 se bo

izvedla reorganizacija in sistematizacija podjetja, ki

naj bi temeljila na učinkovitejšem delovanju in

stroškovnem prihranku.

Dejavnost GJS   -   ŽIROVNICA Vrsta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ODVAJANJE ODPADNE VODE Jav.inf. 9,2452 - - - - - 8,9953

Storitev 0,2353 - - - - - 0,2941

PREVZEM BLATA IZ GREZNIC ALI MKČN Storitev 0,4728 - - - - - 0,6700

ČIŠČENJE ODPADNE VODE Jav.inf. 0,8473 - 3,8838 - - - 3,9365

ZBIRANJE MEŠANIH KOM. ODPADKOV Jav.inf. 0,0098 - - - - - 0,0059

Storitev 0,1138 - - - - - 0,1224

ZBIRANJE BIO. ODPADKOV IZ GOSP. Storitev 0,4961 - - - - - 0,4856

OSKRBA S PITNO VODO Jav.inf. 4,0821 - 5,0895 - 5,9529 - 8,4158

Storitev 0,4560 - 0,4271 - 0,4271 - 0,4694
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