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1. UVOD 
 

1.1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 
 

Firma 

Skrajšana firma 

Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.  

Komunala d.o.o. 

Sedež Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija 

Telefon 05 37 27 200 

Telefaks 05 37 72 237 

E-naslov info@komunalaidrija.si 

Spletna stran www.komunalaidrija.si 

Osnovna dejavnost 36.000 (Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode) 

Datum vpisa v sodni register 9. 3. 1990 

Registrski vložek 1/00227/00 

Identifikacijska številka za DDV SI13286218 

Matična številka 5144647000 

Osnovni kapital 

Odgovorni osebi za sestavo poročila 

 

Sodelavci pri pripravi dokumenta 

210.935,67 €  

Direktorica, mag. Brigita Šen Kreže 

Vodja finančno računovodskega področja, Klavdija Plestenjak 

Vodja področja VO-OD-KA Ana Šimenc,  

Strokovna sodelavka za računovodstvo Špela Bratož 

 

 

Statusno pravni položaj družbe 
 

V letu 2021 ustanoviteljici Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (v nadaljevanju: Komu-

nala), ki kot javno podjetje deluje od junija 2014, nista spreminjali svojih deležev. Tako Ob-

čini Idrija pripada 85,022 % delež in Občini Cerkno 14,978 % delež.  

 

Prav tako se v tem letu niso spremenile druge pravne podlage, to je Odlok o ustanovitvi in 

organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.1 in Družbena pogodba. S tem odlo-

kom, sprejetim v letu 2019, so se določile in razmejile naloge in pristojnosti posameznih 

organov družbe (skupščine, nadzornega sveta in direktorja). Kot organ nadzora je bil takrat 

uveden nadzorni svet. V njem je pet članov, od katerih dva imenuje Občina Idrija, enega 

Občina Cerkno, dva pa sta izvoljena izmed delavcev javnega podjetja.  

 

Nespremenjen ostaja poleg tega še Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.2, ki določa 

naloge in pristojnosti Sveta ustanoviteljic javnega podjetja, kot organa za uresničevanje ustanoviteljskih pravic. 

 

V obravnavanem poslovnem letu je bila za vodenje oziroma zastopanje podjetja odgovorna direktorica mag. Brigita Šen Kreže. 

  

 
1 Uradni list RS, št. 38/19. 
2 Uradni list RS, št. 38/19. 
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1.2. PISMO DIREKTORICE 
 

Spoštovani! 

 

Pred vami je poročilo o poslovanju našega podjetja v letu 2021. V njem povzemamo in izpo-

stavljamo pomembne informacije o poslovanju podjetja, tako s finančnega kot tudi drugih 

vidikov poslovanja. Prav tako razkrivamo druge podatke, kot nam nalaga področna zakono-

daja, in izpostavljamo najpomembnejše dejavnike, ki so vplivali na poslovanje in so zazna-

movali leto 2021.  

 

V tem letu, kot rečeno, občini lastnici, Idrija in Cerkno, nista spreminjali zakonskih podlag, ki 

opredeljujejo delovanje našega podjetja, kot je odlok ali družbena pogodba.  

 

Finančno stanje podjetja se glede na stanje ob prevzemu vodenja izboljšuje. Nadaljujemo z 

ukrepi za zagotavljanje tekoče likvidnosti in izboljšanje rentabilnosti poslovanja. Tako kot v letu 2020, smo tudi v letu 2021 

veliko energije in časa usmerili v obvladovanje temeljnih procesov, ki so za podjetje najpomembnejši. Optimizirali smo posa-

mezne aktivnosti znotraj teh procesov in jih sproti prilagajali spremenjenim okoliščinam.  

 

Večjih zastojev ali težav pri organiziranju delovnega procesa zaradi korona virusa nismo zaznali, vsekakor pa smo upoštevali 

navodila in uvedene omejitve. 

 

Za uresničevanje zastavljenih ciljev je zelo pomembna podpora lastnikov, lokalnih skupnosti. Vzdrževanju kakovostne komu-

nikacije z obema zato posvečamo veliko pozornosti. Tako smo tudi v letu 2021 s predstavniki Občine Idrija obdržali prakso 

»mesečnih sestankov«, kjer pregledamo nerešene zadeve s prejšnjih srečanj in dodajamo nove, ki se pojavijo v vmesnem 

času. Tako se sproti rešujejo dileme in vprašanja. Z Občino Cerkno je odprtih zadev manj in jih uspemo obvladovati z vzpo-

stavljeno redno telefonsko komunikacijo ali prek e-pošte, v zadnjem času seveda tudi ZOOM aplikacije. 

 

Tudi v letu 2022 bomo usmerjeni v implementacijo nadaljnjih izboljšav in prilagajanje procesov za čim bolj učinkovito in uspešno 

izvajanje, zlasti naših temeljnih dejavnosti. Naj izpostavimo najpomembnejše: 

 

o v programski aplikaciji LUZ urediti, dopolniti in uskladiti celovit kataster ekoloških otokov in dogovoriti morebitne spre-

membe, 

o skupaj z Občino Idrija urediti ustrezno infrastrukturo merilcev pretokov za tiste vodne vire, kjer še ne zagotavljamo meritev 

skladno z zakonskimi zavezami, 

o nadaljevati s stalno in učinkovito izterjavo terjatev, 

o nadaljevati prizadevanja za učinkovito nabavno–skladiščno službo, 

o selitev skladiščnih prostorov na novo lokacijo, 

o zagotoviti sprotno usklajevanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja, 

o konstruktivno sodelovati s predstavniki lastnikov, Nadzornim svetom in organi občin, pristojnimi za posamezno področje, 

o sodelovati pri različnih dogodkih v kraju, z namenom osveščanja občanov o ustreznem ločevanju odpadkov, 

o nadaljevati in dopolnjevati informiranje občanov prek različnih medijev, tako facebooka kot tudi tiskanih in drugih medijev, 

o vzdrževati nadzor nad finančnim stanjem podjetja za nadaljnje izboljšanje finančne stabilnosti podjetja in rentabilnost 

poslovanja. 

 

Nadaljujemo v smeri prizadevanj za čim bolj celovito izpolnitev našega poslanstva in uresničitev naših poslovnih strategij, 

usmerjenih v izboljšanje zadovoljstva vseh deležnikov, zaposlenih, občanov in lastnikov. Pri tem smo toliko bolj uspešni, če 

vsi ti deležniki prepoznajo prednosti naših usmeritev in prevzamejo naše skupne, zlasti družbeno odgovorne vrednote.  

 

Verjamem, da nam bo z vložkom naših znanj in izkušenj, predanostjo zaposlenih in ob podpori drugih deležnikov, uspelo te 

smernice tudi uresničiti. 
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Izjava direktorice v skladu s 60. a členom ZGD-1 

 

Poslovodstvo v skladu s 60. a členom Zakona o gospodarskih družbah zagotavlja, da je letno poročilo družbe Javno podjetje 

Komunala Idrija d.o.o. sestavljeno in bo objavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter Slovenskimi računovod-

skimi standardi. 

 

Idrija, 22. april 2022 
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2. POSLOVNO POROČILO 
 

2.1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN KADRI 
 

 

V letu 2021 se organizacijska struktura temeljnih dejavnosti ni spreminjala, tako so bile dejavnosti podjetja razdeljene na štiri 

področja: 

 

1. področje Vodovod, odpadki in kanalizacija, pogrebna, pokopališka dejavnost in 24-urna pogrebna služba; 

2. področje Skupne komunalne službe, ki zajema letno in zimsko vzdrževanje cest, vzdrževanje javnih utrjenih in zelenih 

površin ter gradbeno dejavnost,  

3. področje Upravljanje, ki obsega upravljanje nepremičnin, upravljanje športnih in kulturnih objektov (v nadaljevanju: 

UŠKO) in servis, 

4. področje Splošne službe in finančno-računovodska služba.  

 

 
 

 

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v podjetju zaposlenih 59 oseb, kar je 1 manj kot leto pred tem.  
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Povprečna starost zaposlenih ostaja relativno 

visoka, dosega skoraj 45 let, ne spreminja se 

tudi relativni delež starejših zaposlenih, kar 

predstavlja določene omejitve za organiziranje 

oziroma nemoteno izvajanje delovnih zavez 

(npr. pogostejše bolniške odsotnosti).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Glede na preteklo leto se izobrazbena struktura 

zaposlenih ni bistveno spremenila. Je odraz vr-

ste pretežnih dejavnosti, ki jih izvajamo, saj ima 

večina zaposlenih pridobljeno izobrazbo do 

vključno V. stopnje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi struktura zaposlenih glede na spol odraža 

naravo dela v naših dejavnostih. Kljub temu, da  

ne postavljamo omejitev pri zaposlovanju, bis-

tvenih sprememb strukture zaposlenih glede na 

spol ne pričakujemo. Večina žensk je zaposle-

nih v finančno-računovodski službi.  
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V letu 2021 smo realizirali nekaj več ur nadurnega 

dela kot leto poprej. 

 

Na število nadur seveda vplivajo različni dejavniki, 

med drugim tudi povečane odsotnosti zaradi ve-

ljavnih covidnih ukrepov, kar je zahtevalo več ur 

nadomeščanj (in posledično nadur) drugih sode-

lavcev. 

  

  

 

 

 

 

 

 

V izračunu tega kazalnika so upoštevane iz-

ključno bolniške odsotnosti v breme podjetja 

(brez nege, spremstva, ipd.). V letu 2021 smo 

beležili nekoliko več tovrstnih odsotnosti kot 

leto prej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V izračunu tega kazalnika so upoštevane vse 

bolniške odsotnosti, tudi refundirane (bolniške 

nad 30 dni, nege, spremstva, izolacije ipd.). 

Skupno število ur bolniških odsotnosti je v letu 

2021 glede na leto 2020 nižje za 28 %. 

 

 

 

 

 
V letu 2021 smo dokončali oceno tveganja in Izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki jo je podal strokovni sodelavec medicine 

dela. 

 
Uspešno smo se spopadli tudi s Covid izzivi, saj se kljub več odsotnostim zaradi odrejenih karanten ali izolacij, nismo soočili 

z izrazitejšimi motnjami pri organiziranju delovnega procesa ali zastoji pri izvajanju zavez iz gospodarskih javnih služb. Izstopa 

tudi doslednost naših zaposlenih pri uveljavljanju zaščitnih ukrepov, saj smo vse inšpekcijske preglede prestali brez pripomb.  

 

Kljub omejitvam, povezanimi z virusom, nam je uspelo izvesti nekaj aktivnosti iz letnega načrta promocije zdravja na delovnem 

mestu. 
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2.2. SPLOŠNO O POSLOVANJU V LETU 2021 
 

Poslovanje v letu 2021 zaznamuje predvsem naslednje: 

 
- tudi na poslovanje našega podjetja je v preteklem letu pomembno vplivalo nenehno prilagajanje omejitvam in zaostrenim 

pogojem delovanja zaradi epidemije korona virusa. Z izjemo prvih mesecev leta 2021, ko so sodelavci nekaterih služb 

delo izvajali od doma, se v nadaljevanju leta te oblike niso uporabile v večji meri. V zadnjem delu leta smo sicer imeli 

nekaj več primerov okužb in odrejenih karanten ali samoizolacij, vendar smo z uvedbo samotestiranja vseh zaposlenih in 

doslednih izvajanjem tudi drugih zaščitnih ukrepov pripomogli k hitrejšemu odkrivanju okužb in preprečevanju širitve;  

- nadaljevali smo aktivnosti v smeri odpravljanja nepravilnosti in pomanjkljivosti na različnih področjih, tako v računovod-

skem delu kot tudi v drugih poslovnih procesih, ki smo jih sproti tudi posodabljali;  

- s 1. januarjem 2021 so stopile v veljavo nove cene storitev gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) oskrbe s pitno 

vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode in zbiranja komunalnih odpadkov za območje občine Idrija; 

- s 1. avgustom 2021 so stopile v veljavo nove cene GJS zbiranja komunalnih odpadkov v občini Cerkno. Pri tem je treba 

izpostaviti, da je za kritje dela primanjkljajev iz preteklih let, Občina Cerkno zagotovila subvencijo iz svojih proračunskih 

sredstev, in sicer v višini 50.000 € z DDV. 

- s 1. januarjem 2021 so stopile v veljavo tudi cene nekaterih drugih GJS, to je 24-urne dežurne pogrebne službe in cene 

ravnanja z nagrobnimi svečami v obeh občinah, poleg tega še nove cene letnega vzdrževanja cest in javnih površin za 

občino Idrija; 

- z 31. marcem 2021 smo podaljšali pogodbo za limit na transakcijskem računu v višini 600.000 €, z veljavnostjo do konca 

marca 2022;  

- beležili smo povečan obseg popravil osnovnih sredstev – vozil in opreme, kar je vplivalo na rast stroškov storitev. Tako 

smo imeli v letu 2021 skupno več kot 66.000 € tovrstnih stroškov, kar je glede na leto 2019 za 44 %, glede na leto 2020 

pa za 34 % več; 

- strojelom črpalke v vrtini Godovič je v letu 2021 povzročil dodatne, nenačrtovane stroške v višini nekaj manj kot 40.000 

€, kar je poslabšalo rezultat dejavnosti oskrbe s pitno vodo in podjetja kot celote; 

- poslovni izid leta 2021 je pomembno obremenil tudi izdani dobropis po priznani reklamaciji Zdravstvenega doma Idrija iz 

naslova napačno obračunanih dobav toplotne energije v višini 21.220 € brez DDV. 

 
Za večino tabel, grafov in podobnih prikazov v tem poročilu velja, da so zneski prikazani v eurih, brez centov, zato so pri 

preračunih, izračunih, seštevkih možna manjša odstopanja. Podobno velja tudi za nekatere indekse in koeficiente, ki so prav 

tako zaokroženi. 
 

V spodnji tabeli prikazujemo izbor pomembnejših kazalcev in kazalnikov uspešnosti poslovanja, v nadaljevanju sledijo še pov-

zetki o poslovanju dejavnosti GJS oziroma drugih dejavnosti. 

 

Področje Naziv kazalca oz. kazalnika 2021 2020 I 21/20 

Ravnanje z odpadki 

Količina nekoristnih odpadkov na preb. v Idriji (v kg) 121,40 133,92 91 

Količina nekoristnih odpadkov na preb. v Cerknem (v kg) 91,26 104,34 88 

Delež ločeno zbranih odpadkov v Idriji (v %) 65,7 62,6 105 

Delež ločeno zbranih odpadkov v Cerknem (v %) 68,4 64,9 105 

Oskrba s pitno vodo 

Količina prodane pitne vode (v m3) 495.424 502.500 99 

Število zamenjanih vodomerov 560 631 89 

Delež vodnih izgub (v %) 36,6 36,9 99 

Odpadne vode 

Količina odvedene odpadne vode (v m3) 388.764 400.192 97 

Količina očiščene odpadne vode (v m3) 384.557 396.366 97 

Količina odvedene odpadne vode v greznice in MKČN (v m3) 159.365 162.873 98 

Število izpraznjenih greznic in MKČN do 50 PE 237 352 67 

Količina prevzete gošče iz greznic in MKČN (v m3) 816 1.127 72 

Pokopališče 

Število izvedenih pogrebnih svečanosti - Idrija 100 98 102 

Število izvedenih pogrebnih svečanosti - Cerkno 44 50 88 

24 - urna dežurna pogrebna služba - Idrija 76 94 81 

24 - urna dežurna pogrebna služba - Cerkno 17 0 - 
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Količine prodane pitne vode so v letu 2021 

glede na leto 2020 nekoliko nižje, in sicer 

skupno za dober odstotek oziroma nekaj več 

kot 7.000 m3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letu 2021 smo beležili malenkost nižje vodne 

izgube kot leta 2020, kljub temu pa ostajajo re-

lativno visoke. Glede na to, da je vsak m3 načr-

pane vode (torej tudi izgubljene, ne samo pro-

dane) obremenjen s stroškom vodnega povra-

čila, ki ga odvajamo državi, so stroški, ki jih 

mora kriti cena vodarine, višji za približno 

20.000 €, kot pa če vodnih izgub ne bi bilo. 

 

 

 

 

 

Zmanjšanje vodnih izgub sicer pripisujemo manjšemu številu obsežnejših okvar na primarnih vodih glede na leto pred tem. Pri 

tem je pomembno izpostaviti, da na odročnejših vodovodnih sistemih večje izgube povzročajo tudi nedovoljeni odvzemi vode, 

saj se vsak tovrstni poseg na majhnih sistemih odraža v izrazitem povečanju izgub.  

 

Še vedno na nekaterih vodnih virih vodne izgube preračunavamo iz podatkov o delovanju črpalk in terenskih meritev izdatnosti 

zajetij, ki pa so le ocena oziroma najboljši približek realnim količinam. Glede na zahteve Ministrstva za okolje, mora občina v 

letu 2022 nujno zagotoviti namestitev dodatne opreme, ki bo omogočala ustrezne meritve. Z vgrajeno opremo bomo lahko  

pridobili kakovostnejše podatke o količini vode, ki vstopa v javno omrežje, s tem pa tudi natančnejše podatke o dejanskih 

vodnih izgubah.  

 

 

   

 

 

Podobno kot pri oskrbi s pitno vodo, so skupne 

količine odvedene (388.764 m3) in očiščene ko-

munalne odpadne vode (384.557 m3) v letu 

2021 nekaj nižje kot leto pred tem. 
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V letu 2021 smo v okviru enote Skupne komu-

nalne rabe (brez gradbenega dela) ustvarili več 

prihodkov kot leta 2020 (za 33 %). Bistveno od-

stopanje je bilo tako pri letnem kot tudi zimskem 

vzdrževanju. Zaradi povečanega obsega poslo-

vanja so višji tudi realizirani stroški zunanjih iz-

vajalcev (stroški storitev), ki so sodelovali pri 

obeh dejavnostih. 

 

 

 

  

 

 

 

  

V sosednjem grafu prikazujemo ugotovljene de-

leže ločeno zbranih odpadkov v zadnjih letih za 

vsako od občin. Dosežki se izboljšujejo, vendar 

so še vedno precej slabši od slovenskega pov-

prečja, ki je v letu 2020 znašalo 72,2 % ločenih 

odpadkov. 

 

 

 

 

 

Poslovanje v drugih dejavnostih 
 

Prihodki drugih dejavnosti so bili ustvarjeni pri aktivnostih, ki jih obravnavamo kot tržne. To so npr. gradnje komunalne infra-

strukture, upravljanje stanovanj oziroma športnih in kulturnih objektov in podobne dejavnosti. Več o poslovanju teh dejavnosti 

v okviru poglavja 2.4 POROČILO O POSLOVANJU DEJAVNOSTI. 

 

   

2.3. POSLOVANJE PODJETJA V ŠTEVILKAH 
 

 

Povzetek podatkov iz izkaza poslovnega izida 
 

Podjetje kot celota je v letu 2021 poslovalo uspešno. Dosežen poslovni izid pred davki tako znaša 382.309 €. K takšnemu 

rezultatu so pomembno prispevali izboljšani prihodki na dejavnostih GJS varstva okolja ter učinki v zadnjih dveh letih uveljav-

ljenih ukrepov izboljšanja procesov oziroma racionalizacije, ki se izkazujejo v nižji rasti stroškov glede na prihodke, ki je še bolj 

vzpodbudna, če upoštevamo pritiske rasti cen na trgu materiala in storitev ter dodatne stroške, povzročene zaradi nekaterih 

obsežnejših okvar in podobnih nepredvidljivih dogodkov. Pri tem je treba izpostaviti, da je pomemben delež prihodkov oziroma 

poslovnega rezultata (45.662 €) realiziran iz naslova subvencije starih natečenih primanjkljajev pri cenah zbiranja odpadkov, 

ki jo je krila Občina Cerkno.   
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Postavka 2021 2020 Načrt 2021 I 21/20 I 21/N21 

Poslovni prihodki 5.701.159 5.539.647 4.997.969 103 114 

Finančni prihodki 7.537 3.672 3.400 205 222 

Drugi prihodki 18.029 32.310 13.000 56 139 

Celotni prihodki 5.726.725 5.575.629 5.014.369 103 114 

Poslovni odhodki 5.328.680 5.193.684 4.778.441 103 112 

Finančni odhodki 13.259 22.541 22.200 59 60 

Drugi odhodki 2.478 428 100 579 2478 

Celotni odhodki 5.344.417 5.216.653 4.800.741 102 111 

Poslovni izid pred obdavčitvijo 382.308 358.977 213.628 106 179 

 

Poslovni odhodki so se v letu 2021 glede na preteklo leto sicer rahlo zvišali, vendar smo jih uspeli zadržati pod stopnjo rasti 

poslovnih prihodkov. Glede na poslovni načrt so odmiki višji, saj so skupne načrtovane vrednosti poslovnih odhodkov prese-

žene za skoraj 13 %. Največja so odstopanja ostalih stroških storitev ter pri odpisih vrednosti. Stroški dela pa so ostali na ravni 

doseženih v letu 2020 in so hkrati nižji od načrtovanih za 7,7 %.  

 

Poslovni odhodki 2021 2020 Načrt 2021 I 21/20 I 21/N21 

Stroški materiala 599.823 666.331 505.592 90 119 

Stroški storitev 2.612.117 2.401.248 2.027.876 109 129 

Stroški dela 1.762.022 1.762.294 1.908.254 100 92 

Amortizacija 209.180 224.043 254.490 93 82 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 77.391 70.470 10.000 110 774 

Drugi poslovni odhodki 68.145 69.298 72.200 98 94 

SKUPAJ 5.328.678 5.193.684 4.778.412 103 112 

 

Stroški materiala so se glede na preteklo leto znižali za skoraj 10 %. K temu je največ prispevalo znižanje stroškov energije 

zaradi prenehanja izvajanja energetske dejavnosti, manj je bilo tudi stroškov materiala (kto. 400) in ugotovljenih popisnih razlik. 

So pa kljub temu višji od načrtovanih vrednosti (za skoraj 19 %), kar je posledica večje porabe materiala za zimsko službo 

zaradi nadpovprečnih zimskih vremenskih razmer (skupaj 340 ton materiala, od tega 100 ton soli in 240 ton peska) kot tudi 

višjih nabavnih cen materialov. Glede na načrt so presežene tudi vrednosti stroškov električne energije, saj se je v letu 2021 

zvišala cena na nekaterih tarifnih postavkah. 

 

Stroški storitev so se glede na preteklo leto povišali za 9 %, kar je v veliki meri posledica povečanega obsega pri izvajanju 

dejavnosti zimskega in letnega vzdrževanja cest ter drugih javnih površin. Upoštevati je treba tako nadpovprečno sezono 

zimske službe, kakor tudi dejstvo, da so naročniki (občina in krajevne skupnosti) zvišali pričakovane standarde urejenosti teh 

površin v času letnega vzdrževanja, s tem se je tudi obseg izvedenih del podizvajalcev pomembno okrepil.  

 
Zvišane stroške storitev (zlasti tudi odstopanja od načrta) so povzročili tudi izredni dovozi vode, povezani s sanacijo okvare 
črpalke v vrtini Pikalce (več o tem pri pojasnilih za dejavnost oskrbe s pitno vodo). 
 

Velik del stroškov storitev predstavljajo tudi stroški popravil in servisov vozil in druge opreme, ki so v letu 2021 znašali 57.314 

€ in so bili glede na leto 2020 višji za 40 %. Z upoštevanjem stroškov materiala za te namene pa so skupni stroški znašali 

66.303 €, medtem ko so v letu 2020 dosegli 49.295 €, v letu 2019 pa 46.022 €.  

 

Odpisi vrednosti so glede na leto 2020 ostali na podobni ravni, pri čemer se je strošek amortizacije znižal za 3 %, so pa višji 

prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah, kar je pojasnjeno v okviru poglavja povzetkov podatkov iz bilance stanja.  

 

V letu 2021 beležimo višje finančne prihodke, hkrati pa skoraj polovico nižje druge prihodke. Finančni odhodki so nižji za dobrih 

40 %, kar je odraz zmanjšanja finančnih obveznosti (manj koriščenega limita na TRR) in občutnega skrajšanja zamud pri 

plačilih dobaviteljem. 
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Stroški najemnine infrastrukture GJS varstva okolja, ki jih plačujemo Občini Idrija, so se glede na pretekla leta pomembno 

skrčili – zlasti pri dejavnosti odvajanja odpadne vode, saj je bil investicijski zagon v tem letu preskromen, da bi kril zmanjšanje 

zaradi amortiziranja oziroma izločitev. Del zmanjšanja se nanaša tudi na poračun napačno obračunane amortizacije v preteklih 

letih.   
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Pregled gibanja stroškov najemnine infrastrukture GJS varstva okolja Idrija 2021 2020 2019 2018 

Oskrba s pitno vodo 408.385 410.900 402.718 405.938 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode 560.484 647.098 637.250 637.362 

Ravnanje z odpadki 29.279 30.415 18.147 19.343 

Skupaj 998.148 1.088.413 1.058.115 1.062.643 

 
Del najemnine pri gospodarski javni službi ravnanja z odpadki bremeni uporabnike z območja občine Cerkno. Prikazujemo ga 

v spodnji preglednici. 

 

Pregled gibanja stroškov najemnine infrastrukture GJS varstva okolja Cerkno 2021 2020 2019 2018 

Ravnanje z odpadki 5.683 6.151 3.640 3.879 

 

Upoštevajoč zastarelost velikega dela vodovodnega sistema, ki se kaže v visokih stopnjah vodnih izgub, prav tako tudi kana-

lizacijskega omrežja, ki je v nezanemarljivem delu še vedno mešanega tipa, je nujno treba povečati vlaganja lastnika v obnove 

in novogradnje javne infrastrukture. S tem zagotovimo temeljne pogoje za obvladovanje stroškov rednega vzdrževanja in za-

gotavljanje nemotene, kakovostne oskrbe z dobrinami javnih služb. 

 
Realizirani stroški dela so ostali na enaki ravni kot leto pred tem, pri čemer se je strošek dela na zaposlenega povišal (za 8 

%). To je odraz nujnih uskladitev plač zaradi zvišanja minimalne plače in zvišanja nekaterih dodatkov, uveljavljenih z novo 

Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti v letu 2021. 

 
Stroške dela so dodatno obremenila še izplačila dodatkov, povezanih z epidemijo (npr. kriznega dodatka), vendar je vpliv teh 

izplačil bistveno manjši kot v letu 2020. Med druge stroške dela so vključena tudi nenačrtovana izplačila odpravnin iz poslovnih 

razlogov, ki pa prav tako niso dosegla lanskih vrednosti. Del stroškov dela, ki je bil refundiran, znaša 38.782 €, od tega se na 

različna povračila, povezana z ukrepi ob epidemiji, nanaša 7.197 €. 

 

Stroški dela na zaposlenega 2021 2020 I 21/20 

Povpr. število zaposlenih (izrač. iz opravljenih ur z vključenimi refundacijami) 59,74 64,36 93 

Stroški dela - skupaj 1.762.022 1.762.294 100 

Povprečni stroški dela na zaposlenega 29.495 27.382 108 

Poslovni odhodki 5.328.678 5.193.684 103 

Delež stroškov dela v poslovnih odhodkih (v %) 33 34 98 

 
V spodnji tabeli so povzeti nekateri pomembnejši finančni kazalci in kazalniki, povezani s poslovnim izidom za leto 2021 in leto 

pred tem.  

 
Poslovni prihodki so se zvišali za 3 %, pri čemer je izboljšana tudi njihova donosnost. Pomembno sta okrepljeni vrednosti 

poslovnega izida na zaposlenega in dodane vrednosti na zaposlenega, pri nespremenjeni gospodarnosti poslovanja, kar po-

trjuje finančno uspešnost poslovanja v letu 2021. 

 

Pomembnejši kazalci in kazalniki iz izkaza poslovnega izida 2021 2020 I 21/20 

Prihodki iz poslovanja (v €) 5.701.160 5.539.647 103 

Poslovni odhodki (v €) 5.328.679 5.193.684 103 

Dobiček ali izguba iz poslovanja-EBIT  (v €) 372.481 345.963 108 

Donosnost poslovnih prihodkov (dobiček ali izguba iz poslovanja / prihodki iz poslovanja) (v %) 6,53 6,22 105 

Poslovni izid pred obdavčitvijo (v €) 382.309 358.977 106 

Poslovni izid pred obdavčitvijo na zaposlenega (v €) 6.400 5.835 110 

Povprečno število zaposlenih (izračunano iz opravljenih ur z vključenimi refundacijami) 59,74 64,36 93 

Dodana vrednost na zaposlenega (v €) 40.527 37.333 109 

Poslovni prihodki na zaposlenega (v €) 95.433 86.073 111 

Koeficient gospodarnosti poslovanja (posl. prih/poslov. odh.) 1,07 1,07 100 
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Povzetek podatkov iz bilance stanja 
 

 

Dolgoročna sredstva 

 

V letu 2021 so se vrednosti dolgoročnih sredstev še dodatno skrčile, saj je bil investicijski zagon preskromen, da bi kril zmanj-

šanje zaradi amortiziranja oziroma izločitev. Relativno visoka je tudi stopnja odpisanosti teh sredstev. 

 

Neodpisane vrednosti OS po vrstah 31.12.2021 Delež (v %) 31.12.2020 Delež (v %) 

Zemljišča 179.604 18 179.604 15 

Zgradbe in objekti 327.527 33 339.440 29 

Oprema 432.171 44 587.663 50 

Drobni inventar 183 0 333 0 

Neopredmetena sredstva 49.498 5 59.227 5 

Skupaj 988.983 100 1.166.267 100 

 

Skupna vrednost nabav opredmetenih osnovnih sredstev (OOS) in neopredmetenih sredstev (NS) v obravnavanem obdobju 

znaša 40.845 €, od tega se največji del nanaša na posodobitev računalniške strojne in programske opreme, drugo pa na 

priključke vozil za vzdrževanje cest in drobno orodje. Vse nove nabave so bile financirane iz lastnih virov. 

 

Ob rednem letnem popisu so bila na predlog inventurne komisije odpisana (in tako izločena iz knjigovodske evidence) OOS 

ali NS, katerih nabavne vrednosti so skupaj znašale 28.821 €, ob odpisu pa so nekatera še izkazovala knjigovodske vrednosti 

(v skupnem znesku 1.450 €). Med njimi so sredstva, ki so bila zastarela, poškodovana ali kako drugače neuporabna za oprav-

ljanje naše dejavnosti in hkrati neprimerna za prodajo – npr. zabojniki, računalniška oprema, kosilnica, črpalka, ipd.  

 

Poslovna stavba je bila v letu 2020 obremenjena s hipoteko za zavarovanje terjatev iz naslova odobrenega limita, ki ga imamo 

pri banki DBS d.d. Ob spremembi posojilnih aranžmajev ob koncu marca 2022 navedeno zavarovanje ni več zahtevano, zato 

je bila vložena zahteva za izbris plombe v zemljiški knjigi. 

 

Kratkoročna sredstva 

 
Na bilančni presečni dan so se v primerjavi z letom prej zaloge materiala zvišale za 7 %. Zvišanje zalog je posledica nekaj 
večjega obsega poslovanja ob zaključku leta. 
 
Glede na preteklo leto so kratkoročne poslovne terjatve višje, zlasti na račun višjih terjatev do kupcev, delno tudi višjih terjatev 

iz poslovanja za tuj račun – te se nanašajo večinoma na dejavnost upravljanja večstanovanjskih objektov.  

 

Kratkoročne poslovne terjatve po vrstah 31.12.2021 31.12.2020 I 21/20 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 1.226.904 938.117 131 

120 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 1.362.601 1.117.681 122 

129 Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev -135.696 -179.564 76 

13 Kratkoročno dani predujmi in varščine 0 3.704 0 

14 Kratkoročne terjatve do kupcev iz poslovanja za tuj račun 320.234 226.387 141 

15 Kratkoročne terjatve za obresti 1.707 1.382 123 

16 Druge kratkoročne terjatve 58.227 83.943 69 

  SKUPAJ 1.607.072 1.253.533 128 
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Terjatve za komunalne storitve, ki predstavljajo največji delež vseh terjatev do kupcev, se nanašajo na zaračunane storitve 

oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode ter zbiranja odpadkov. V okviru rednih računov pa evidentiramo druge 

storitve, npr. storitve vzdrževanja cest ipd. 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev (konti 12 + 15) 31.12.2021 31.12.2020 I 21/20 

Komunalne storitve VKS  587.910 577.514 102 

Redni računi   771.522 509.024 152 

Najemnine grobov  76 2.735 3 

Energetika  4.799 28.408 17 

Slabitev terjatev   -135.696 -179.564 76 

SKUPAJ 1.228.611 938.117 131 

 

K zvišanju terjatev do kupcev je pomembno prispevalo povečanje nezapadlih terjatev do lokalnih skupnosti (Občine Idrija) kot 

prikazuje spodnja preglednica, kar je posledica povečanega obsega poslovanja v zadnjih mesecih preteklega leta (zlasti v 

okviru storitev zimske službe). 

 

Pregled terjatev do lokalnih skupnosti 31.12.2021 31.12.2020 I 21/20 

Občina Idrija 637.611 346.345 184 

Občina Cerkno  16.388 10.401 158 

Občina Žiri 45,52 197 23 

 

Delež najstarejših terjatev v strukturi terjatev do kupcev se je v zadnjem obdobju občutno zmanjšal, kar pripisujemo izboljšanju 

urejenosti evidenc saldakontov terjatev in ažurnosti izvajanja izterjevalnih postopkov, kakor tudi dokončnemu odpisu ene od 

večjih terjatev iz preteklih nepoplačanih sodnih izvršb. Kljub temu je v zapadlih terjatvah do kupcev še vedno vezan sorazmerno 

velik obseg likvidnih sredstev. Zato bo tudi v prihodnje ena od naših prednostnih nalog izboljšanje obvladljivosti terjatev in 

nadaljnje zmanjševanje njihovega vpliva na tekoči likvidnostni položaj. 

 

Struktura terjatev do kupcev po zapadlosti 31.12.2021 Delež v % 31.12.2020 Delež v % I 21/20 

Nezapadle 1.044.051 85 759.676 81 137 

Zapadle do 30 dni 30.656 2 64.714 7 47 

Zapadle od 31 – 60 dni 8.735 1 16.724 2 52 

Zapadle od 61 – 365 dni 145.053 12 99.039 11 146 

Zapadle nad 365 dni 135.811 11 177.528 19 77 

Slabitev terjatev -135.696 -11 -179.564 -19 76 

SKUPAJ 1.228.611 100 938.117 100 131 

 

Na podlagi pregleda evidenc saldakontov terjatev do kupcev in presoje njihove izterljivosti, je inventurna komisija pripravila 

predlog odpisov za posamezne terjatve. Za večji del teh terjatev so bili v preteklih letih že oblikovani popravki vrednosti terjatev, 

zato njihovi odpisi niso vplivali na poslovni izid. Manjši del odpisov terjatev pa je bremenil prevrednotovalne poslovne odhodke 

leta 2021 v višini 392 € . 
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Prav tako je popisna komisija glede na obseg in razdrobljenost terjatev ter posledično tudi analitičnih evidenc o tem, predlagala,   
da se upošteva računovodska usmeritev pavšalnega načina oblikovanja popravka vrednosti (PV) terjatev najmanj v višini 

terjatev, starejših od 1 leta. Na podlagi te usmeritve je predlagala oblikovanje dodatnega PV terjatev v znesku 32.118 €, od 

česar se znesek 21.540 € nanaša na terjatve iz rednega poslovanja (komunalne in druge storitve), znesek 10.578 € pa na 

terjatve iz dejavnosti upravljanja nepremičnin. 

 

V okviru evidentiranih razmejitev so se v zadnjem letu vrednosti še dodatno skrčile in ne predstavljajo več pomembnih vredno-

sti, kakor v letih pred 2020. 

 

  
 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

31.12.2021 31.12.2020 I 21/20 

190 Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 1.864 1.157 161 

191 Kratkoročno nezaračunani prihodki 0 1.410 0 

Skupaj 1.864 2.567 73 

 

Obveznosti do virov sredstev 

 

S ponovno vzpostavitvijo pozitivnega poslovanja v letih 2020 in 2021 se je začela krepiti tudi vrednost kapitala, izboljšala se je 

stopnja lastniškosti oziroma delež lastnih virov sredstev v obveznostih do virov sredstev.  

 

Kazalci in kazalniki iz bilance stanja 2021 2020 I 21/20 

Kapital  1.078.212 730.595 148 

Dolgoročna sredstva 988.983 1.166.267 85 

Stopnja lastniškosti financiranja (kapital/obveznosti do virov 
sred.) 

0,3772 0,2596 145 

 

Posledično se je precej izboljšal tudi obratni kapital, ki je prvič po več letih pozitiven. Krepi se torej delež trajno vezanih obratnih 

sredstev, ki so financirana z dolgoročnimi viri (trajnim kapitalom ali dolgoročnim dolgom).  

 

Navedena izboljšanja pri vrednostih ključnih kazalcev kažejo na krepitev finančne stabilnosti podjetja in zmanjševanje tveganj, 

povezanih z dolgoročno plačilno sposobnostjo. Za nadaljevanje približevanja optimalnim ravnem, bo treba vztrajati pri zastav-

ljeni strategiji finančno vzdržnega poslovanja tudi v prihodnje.  

 

Kazalci in kazalniki iz bilance stanja 2021 2020 I 21/20 

Obratni kapital (dolgoročni viri – dolgoročne naložbe) 89.230 -422.102 -21 

Stopnja osnovnosti investiranja (opr.os.sred./sredstva) 0,3286 0,3934 84 

Stopnja dolgoročnosti investiranja (dolg.sred./sredstva) 0,3460 0,4145 83 

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev (kapital/osnovna sred.) 1,1477 0,6599 174 

 

Spremembe pri likvidnostnih kazalnikih so zlasti posledica izboljšanega razmerja med terjatvami in obveznostmi in manjše 

vrednosti denarnih sredstev na dan 31. 12. 2021. 

 

Kazalci in kazalniki iz bilance stanja 2021 2020 I 21/20 

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (denar/kratk.obv.) 0,0840 0,1397 60 

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti ((denar+kratk.posl.terja-
tve)/kratk.obv.) 

0,9923 0,7501 132 
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Prikaz presežkov in primanjkljajev pri cenah GJS  
 

Postavka 2017 2018 2019 2020 2021 SKUPAJ 

Oskrba s pitno vodo             

 - vodarina 40.540 -5.121 16.973 36.684 -17.169 71.906 

 - omrežnina -11.505 -21.759 -12.035 5.719 24.401 -15.180 

Skupaj Oskrba s pitno vodo 29.035 -26.880 4.937 42.402 7.232 56.726 

Odvajanje odpadne vode             

 - odvajanje -11.105 -45.446 13.844 82.947 26.933 67.174 

 - omrežnina 10.384 -16.182 -13.416 -15.810 8.783 -26.241 

Skupaj Odvajanje odpadne vode -721 -61.628 429 67.137 35.716 40.933 

Čiščenje odpadne vode             

 - čiščenje 10.187 -66.935 -13.841 45.364 54.537 29.311 

 - omrežnina greznice, MKČN in ostali -44.307 7.777 32.788 55.019 2.104 53.381 

Skupaj Čiščenje odpadne vode -34.120 -59.158 18.947 100.383 56.640 82.692 

Storitve, povezane z greznicami in MKČN             

 - greznice/MKČN -10.993 -16.774 -6.833 9.416 33.597 8.413 

Skupaj Storitve, povezane z greznicami in MKČN -10.993 -16.774 -6.833 9.416 33.597 8.413 

Zbiranje komunalnih odpadkov - Občina Idrija             

 - zbiranje KO 3.956 -39.631 -39.016 -57.008 27.290 -104.409 

 - stroški javne infrastrukture 1.037 4.869 4.603 -12.097 -9.377 -10.965 

Skupaj Zbiranje komunalnih odpadkov - Občina Idrija 4.993 -34.762 -34.413 -69.105 17.914 -115.374 

Zbiranje BIO odpadkov - Občina Idrija             

 - zbiranje BIO -6.531 -14.692 5.241 18.642 36.652 39.312 

 - stroški javne infrastrukture 1.019 1.922 871 1.679 -2.461 3.030 

Skupaj Zbiranje BIO odpadkov - Občina Idrija -5.512 -12.770 6.113 20.320 34.191 42.342 

Zbiranje komunalnih odpadkov - Občina Cerkno             

 - zbiranje -7.634 -40.788 -80.066 -17.587 59.495 -86.580 

 - stroški javne infrastrukture 3.768 5.021 4.536 -2.960 -3.099 7.266 

Skupaj Zbiranje komunalnih odpadkov - Občina Cerkno -3.866 -35.767 -75.530 -20.547 56.396 -79.314 

Zbiranje BIO odpadkov - Občina Cerkno             

 - Zbiranje BIO -3.364 -8.872 -143 -2.034 4.350 -10.064 

 - stroški javne infrastrukture 816 353 -183 580 189 1.754 

Skupaj Zbiranje BIO odpadkov - Občina Cerkno -2.548 -8.519 -327 -1.455 4.539 -8.310 

24-urna dežurna služba - Občina Idrija             

 - storitev 0 0 3.707 712 -3.121 1.298 

Skupaj 24-urna služba - Občina Idrija 0 0 3.707 712 -3.121 1.298 

24-urna dežurna služba - Občina Cerkno             

 - storitev 0 0 0 0 -164 -164 

Skupaj 24-urna služba - Občina Cerkno 0 0 0 0 -164 -164 

              

SKUPAJ izgube/presežki pri cenah -23.731 -256.259 -82.971 149.264 242.939 29.242 

 

V izračunih razlik so upoštevani doseženi poslovni izidi posameznega obdobja, dodani so tudi donosi, določeni na podlagi 

Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 3 (v nadaljeva-

nju: Uredba MEDO), v vrednostih iz potrjenih elaboratov o cenah.  

 

 
3 Uradni list. RS št., 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19). 
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V letu 2021 smo, gledano vse GJS kot celoto, dosegli presežek poslovnih izidov nad dopustnimi donosi, kar je odraz uveljav-

ljenih novih cen, ki vključujejo tudi poračune primanjkljajev zaradi prenizkih cen v preteklosti. Skupaj je bilo tako ustvarjenega 

za 242.939 € presežka. Pri storitvi vodarine smo v letu 2021 beležili primanjkljaj, kar je pričakovano, saj so v cene oziroma 

prihodke vračunana vračila presežkov pri cenah iz preteklih let. Pri ravnanju s komunalnimi odpadki se je obrnil trend primanj-

kljajev v presežek, vendar na dan 31. 12. 2021 skupno še vedno izkazujemo primanjkljaj.  

 

Pri zbiranju komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov za območje občine Cerkno beležimo v letu 2021 velik presežek, kar 

je sicer v večji meri posledica subvencije, ki jo je za kritje primanjkljajev iz proračuna namenila Občina Cerkno. Poleg tega pa 

je bilo ustvarjenega še nekaj presežka iz rednega delovanja.  

 

Skupna vrednost cenovnih primanjkljajev na dan 31. 12. 2021 znaša 680.060 €, skupna vrednost cenovnih presežkov pa  

709.302 €. Skupno gledano tako na dan 31. 12. 2021 izkazujemo presežek  v višini 29.242 €. Od tega se na območje občine 

Idrija nanaša 273.825 € presežkov in 156.796 € primanjkljajev (razlika 117.029 € presežka), na območje občine Cerkno pa 

79.108 € presežkov in 166.895 € primanjkljajev (razlika 87.787 € primanjkljaja). Nastale razlike bomo v prihodnjih obdobjih 

vračunali v cene GJS varstva okolja.  

 

Glede na gospodarske in siceršnje razmere v svetu, v prihodnje lahko pričakujemo še nadaljnjo rast stroškov izvajanja javnih 

služb, zlasti zaradi rasti stroškov dela in višjih nabavnih cen storitev in materiala (električne energije). Prav tako ne gre priča-

kovati bistvenih povečanj količin prodane pitne vode in posledično tudi ne odvedene in očiščene odpadne vode, kar bi razbre-

menilo pritiske na rast cen v prihodnje. 

 

 

Izpostavljenost in obvladovanje tveganj 

 
Družba Komunala Idrija je pri poslovanju izpostavljena tveganjem delovanja ter poslovnim in finančnim tveganjem, ki izhajajo 

iz zunanjega in notranjega okolja. Ključnega pomena je pravočasno zaznavanje tveganj, ki bi utegnila oslabiti sredstva ali 

poslabšati finančni in tržni položaj družbe. Podlaga za upravljanje s finančnimi tveganji so pričakovani denarni tokovi. Sprem-

ljanje, ocenjevanje in ukrepanje poteka v okviru naslednjih skupin tveganj: 

 

1. Tveganje delovanja 

 

Tveganja pri delovanju se nanašajo na obratovalna tveganja pri izvajanju dejavnosti podjetja, ki predstavljajo varnost in za-

nesljivost dobave in nemoteno delovanje sistemov. Za nemoteno delovanje in oskrbo se izvajajo aktivnosti in ukrepi za ome-

jevanje teh tveganj. Vsi ključni poslovni procesi so poenoteni ter nadzirani. 

 

2. Poslovna tveganja 

 

Tveganja pri poslovanju se nanašajo na sposobnost zagotavljanja prihodkov in obvladovanja stroškov ter na sposobnost ohra-

njanja vrednosti poslovnih sredstev in zmožnost poravnavanja obveznosti podjetja. Na področju stroškov tveganje predstavlja 

spreminjanje zahtev zakonodaje in spremembe v okolju v zvezi z opravljanjem dejavnosti GJS oskrbe s pitno vodo, ravnanja 

z odpadki, čiščenja in odvajanja odpadnih vod ter na področju cen komunalnih storitev. Cene storitev morajo najmanj pokrivati 

vse upravičene stroške izvajanja dejavnosti in morajo biti usklajene z metodologijo po uredbi MEDO. 

 

3. Finančna tveganja 

 

Finančna tveganja se nanašajo na zagotavljanje plačilne sposobnosti, kreditna tveganja, ohranjanje vrednosti premoženja in 

tveganja pri financiranju poslovanja. Ta skupina zajema tveganja, da terjatve do kupcev ne bodo poplačane v celoti ali pa sploh 

ne bodo plačane. Tovrstnim tveganjem je družba relativno visoko izpostavljena, saj terjatev za komunalne storitve ni mogoče 

zavarovati z znanimi instrumenti zavarovanja (bančne garancije, bianco menice ali zavarovanja pri specializiranih zavaroval-

nicah). Neplačane terjatve predstavljajo plačilno-likvidnostno tveganje, saj mora družba svoje obveznosti do občin (najemnino, 

okoljsko dajatev) in do države (DDV, vodno povračilo,…) poravnati v celoti, ne glede na višino prejetih plačil. Za zmanjšanje 

tovrstnih tveganj je družba oblikovala sistem stopnjevanih izterjevalnih ukrepov (telefonski in pisni opomini, ustavitev dobave 



Komunala Idrija                                                                                                                              Letno poročilo za leto 2021 

19 
 

vode, vlaganje izvršb, poboti, cesije, asignacije, dogovori o obročnem plačilu) in redno izvaja notranje kontrole nadzora gibanja 

in izterljivosti terjatev. Hkrati pa se v družbi izvajajo različne aktivnosti in sprejemajo ukrepi, s katerimi poslovne partnerje, 

predvsem pa nove stranke, preverjamo z bonitetnim sistemom že pred sklenitvijo posla. Ocenjujemo, da je izpostavljenost do 

kreditnih tveganj zmerna.  

 

Poleg navedenega se je v preteklih letih povečala izpostavljenost likvidnostnim tveganjem zaradi natečenih primanjkljajev pri 

cenah GJS varstva okolja in neurejenega financiranja drugih GJS za občine ustanoviteljice.  

 

Za zmanjševanje tovrstnih tveganj so zato nujna urejena razmerja z naročniki oziroma občinami ustanoviteljicami glede: 

 

- rednega usklajevanja cen obveznih GJS varstva okolja, skladno s predpisano metodologijo,  

- sprotnega plačevanja opravljenih del po cenah, ki družbi omogočajo kritje stroškov izvajanja teh del v zahtevanem stan-

dardu oziroma dogovor o takšni ravni izvajanja storitev, ki bo družbi omogočala izvajanje teh storitev z nižjimi stroški. 

 

4. Tečajna in obrestna tveganja 

 

To so tveganja zaradi sprememb deviznega tečaja in sprememb obrestne mere. Valutnemu tveganju družba ni izpostavljena, 

saj posluje na trgih EU. Najeta posojila so obrestovana po spremenljivi obrestni meri. Ker se je stopnja inflacije znižala na 

evropsko raven, družba ni izpostavljena pomembnejšim obrestnim tveganjem. Obrestno tveganje ocenjujemo kot zmerno. 

 

5. Premoženjska in pravna tveganja 

 

Ključna premoženjska tveganja (požarno, vlomno in strojelomno zavarovanje) in pravna tveganja (zavarovanje, civilna odgo-

vornost) se prenašajo na zavarovalnico. 

 

Druga pojasnila, pomembna za resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja in 

poslovnega izida, predstavljamo v nadaljevanju tega poročila.  
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2.4. POROČILO O POSLOVANJU DEJAVNOSTI 
 

Za lažje razumevanje predstavljenih poročil in podatkov iz izkazov posameznih dejavnosti, pojasnjujemo naslednje:  

 

- v izkazih poslovnih izidov so splošni stroški razvrščeni po naravnih vrstah odhodkov in prihodkov,  

- vrednost posamezne ekonomske kategorije, prikazane v izkazih poslovnih izidov določene enote oziroma dejavnosti, zato 

sestavljajo tako neposredni stroški oziroma odhodki in prihodki te dejavnosti, kakor tudi pripadajoči delež posrednih stro-

škov (odhodkov) in prihodkov splošnih služb oziroma uprave, 

- skladno s SRS 32.9 podbilance stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov za posamezne GJS ter za druge dejavnosti 

ne sestavljamo, saj ocenjujemo, da te podbilance niso pomembne za sprejemanje poslovnih odločitev; 

- pri predstavitvah poslovanja smo nekatere manjše dele dejavnosti, ki jih sicer evidentiramo ločeno, v prid preglednejšega 

poročila zanemarili in jih posebej ne pojasnjujemo (npr. plakatiranje, sejemska dejavnost, ipd.). 

 

Obvezne GJS varstva okolja 
 

Oskrba s pitno vodo 
 

Zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo, je bistvena naloga enote. To dosegamo z doslednim izvajanjem notra-

njega nadzora, v skladu s HACCP programom ter državnim monitoringom kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetij 

za pitno vodo, vzdrževanjem javnega vodovoda (vključno z redno menjavo vodomerov in vzdrževanjem priključkov) ter priklju-

čevanjem novih uporabnikov javne službe na javni vodovod. Javna služba se izvaja skladno s potrjenim Programom oskrbe s 

pitno vodo v občini Idrija za obdobje 2018–2021. V letu 2021 smo pripravili in predložili nov program za obdobje 2022–20254. 

 

V občini Idrija se s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje 9700 občanov iz 25–ih naselij z območja Idrije ter dela naselja 

Medvedje Brdo v občini Logatec. 

 

Pri dejavnosti oskrbe s pitno 

vodo za območje občine 

Idrija, se z največjimi izzivi 

srečujemo pri obvladovanju 

previsokih ravni vodnih izgub. 

Poleg tega je bilo tudi v letu 

2021 veliko aktivnosti usmer-

jenih v reševanje problema-

tike kalnosti vode na vodovo-

dnem sistemu Ledine. Do 

roka, postavljenega v prvi  od-

ločbi pristojne inšpekcijske 

službe, Občina Idrija še ni 

uspela zagotoviti sredstev za 

realizacijo celovite rekon-

strukcije in posodobitve 

sistema5. Zato smo kot upravljavec sistema prejeli tudi odločbo za plačilo kazni v višini 1.000 €. Inšpektorat je nato izdal novo 

 
4 Dostopen na spletni strani https://www.komunalaidrija.si/upload/files/1013-3-2021-pdf.pdf. 
5 Izvedena pa je bila nujna zamenjava filtra, za katerega je skupna vrednost del znašala 6.734 €. 
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odločbo z ročnostjo 31. 3. 2022. Občina je z izbranim izvajalcem 

(CMC group d.o.o.) dela izvedla do  22. 3. 2022. Po tem datumu smo 

odvzeli vzorce vode, sledilo je obdobje poskusnega obratovanje ob-

jekta, ki naj bi bilo zaključeno predvidoma do konca aprila 2022. 

Glede na obsežnost nove tehnologije, je bilo objekt treba tudi pove-

čati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sredi leta 2021 smo preko nadzornega sistema zaznali, da raven vode v rezervoarju Gladki grič (Veharše) pada in da črpalka 
v vrtini Pikalce ne deluje. Takoj je bilo potrebno vzpostaviti sistem dovoza vode, saj rezervni vir še ni imel narejenih pregledov 
ustreznosti vode. V preteklosti se namreč analize vode niso izvajale, saj se ni pričakovalo, da bi ta rezervni vodni vir bilo treba 
kdaj aktivirati.  
 
V tej situaciji smo takoj pristopili k analizi vode – tako v Godoviču kot tudi na Črnem Vrhu. Takšna analiza je obsežna in zahteva 
dolgotrajen postopek. Tako smo rezultate o skladnosti prejeli šele 2. julija 2021 (odvzem vzorca 15. 6. 2021). Glede na starost 
oziroma dotrajanost črpalke (nabavljena v letu 2011), popravilo ni bilo smiselno. Zato smo hkrati pridobili še ponudbo za nakup 
nove črpalke in nivojske sonde ter jo posredovali Občini Idrija, ki je nakup financirala. Objavljeno je bilo tudi obvestilo o odreditvi 
ukrepa omejitve rabe pitne vode.  
 
Za premostitev obdobja do dobave nove črpalke smo si izposodili rezervno črpalko, za katero pa se je šele ob namestitvi 
izkazalo, da ne deluje, zato je bilo treba do usposobitve zamenjati še motor. V obdobju od okvare do namestitve začasne 
črpalke, smo sistem vodovoda oskrbovali z dovozom vode s strani gasilcev. Skupaj smo tako dobavili 1.697 m3 pitne vode. 
Novo črpalko (skupaj s sondo) smo namestili 14. 7. 2021. Redna dobava vode je bila nato z naslednjim dnem ponovno vzpo-
stavljena, zato smo dne 16. 7. 2021 objavili še preklic ukrepa omejitve rabe pitne vode.  
 
Skupni strošek (brez dobave črpalke in sonde), ki je bremenil stroške vzdrževanja, je znašal 39.176 €, od tega se na dovoze 
pitne vode nanaša 28.530 €.  
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Vodne izgube  

 

Skupne vodne izgube so v letu 2021 znašale 36,6 %, kar je podobno kot v letu 2020. Vodne izgube so torej še vedno relativno 
visoke. Pri tem ponovno izpostavljamo, da bomo ustreznejše in natančnejše informacije o vodnih izgubah lahko pridobili le s 
posodobitvijo izvajanja meritev na samih vodnih zajetjih in črpališčih, ki jih moramo izvajati na podlagi izdanih dovoljenj.  
 

 
 

 

V letu 2020 so bili merilci pretoka nameščeni na naslednjih lokacijah: 

 

- jašek Kobalova (dotok Slanic v spodnjo cono), 

- jašek Kajuhova (dotok Lačnih vod v spodnjo cono), 

- VH Hilidor (meri del srednje cone), 

- VH Bazil, 

 

v letu 2021 pa na naslednjih lokacijah: 

 

- RT Slanice 3 (dotok Slanic v del srednje cone), 

- VH Vojaški (deli srednje cone), 

- VH Lačne vode (del srednje cone). 
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Do vzpostavitve celotne mreže ustreznih merilcev pretoka je ugotavljanje in razporejanje količin načrpane vode na posamezne 

vodne vire lahko nenatančno, saj izhaja deloma iz porabe elektrike, deloma pa iz obratovalnih ur črpalk. Vodovodna sistema 

Godovič in Gore-Dole-Zavratec je smiselno obravnavati skupaj, saj se napajata iz iste vrtine. 

 

Zelo visoke vodne izgube smo na ta način ugotovili za vodovodni sistem Vojsko–Čekovnik, in sicer kar 57,9 %. Dodatno 

zvišanje že sicer visokih izgub tega sistema je posledica večje okvare v prvih mesecih leta 2021. 

 

Vodne izgube po vodovodnih sistemih Načrt 2021 2021 2020 2019 I 21/N21 I 21/20 

Idrija 40,0 39,8 41,8 46,6 100 95 

Sp. Idrija 15,0 18,0 11,6 12,4 120 155 

Godovič 25,0 33,7 35,0 42,0 135 96 

Črni Vrh 27,0 39,1 37,5 40,9 145 104 

Vojsko Čekovnik 39,0 57,9 48,7 55,0 148 119 

Gore-Dole-Zavratec 39,0 50,1 50,0 45,0 128 100 

Ledine 19,0 15,6 14,4 17,0 82 108 

Skupaj 39,0 36,6 36,9 43,3 94 99 

 

 

Vzdrževanje javnega vodovoda in zunanjih hidrantnih omrežij 

 

Občina Idrija je v letu 2021 investirala v obnovo naslednje infrastrukture: 

 

➢ vodovod v KS Godovič v dolžini 230 metrov,  

➢ vodovod pri OŠ Godovič v dolžini 45 metrov, 

➢ nova črpalka in sonda za vodni vir Godovič,  

➢ zamenjava 5 hidrantov,  

➢ merilci pretoka: Slanice, Vojaški in Lačne vode, 

➢ vodovod v dolžini 83 metrov (v sklopu sanacije podpornega zidu pri Bačnarju), 

➢ vodovod na Slovenski ulici v dolžini 25 metrov,  

➢ vodovod na Pustoti v dolžini 95 metrov. 

 

V KS Godovič je na območju zaselka Log zgrajen nov vodovod, ki pa še ni predan v uporabo in tako še nima priključenih novih 

uporabnikov.  

 

V letu 2021 smo zabeležili 18 večjih okvar, kar je 2 manj kot v letu 2020. 

 

Večje okvare po naseljih 2021 2020 I 21/20 

Godovič 6 5 120 

Črni Vrh 0 0 0 

Idrija 9 8 113 

Spodnja Idrija 0 3 0 

Ostali 3 4 0 

Skupaj 18 20 90 

 

 

Menjave vodomerov in vzdrževanje priključkov 

 

Pri menjavi vodomerov smo načrtovane količine za 2021 presegli, in sicer za 18,4 %. Obnovili smo 7 priključkov, kar je manj 

od načrtovanega ali doseženega v letu 2020. Z letom 2023 bo treba izboljšati sistematičnost in povečati obseg pri obnovah 

priključkov, kot to zahteva veljavna zakonodaja.  
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Kar nekaj težav nam še vedno povzroča neustrezna kakovost dobavljenih vodomerov s strani izbranega dobavitelja. V letu 

2021 smo imeli iz tega razloga 26 reklamacij.  

 

Podatki o vodomerih in priključkih 
Načrt 
2021 

2021 2020 2019 I 21/N21 I 21/20 

Menjava vodomerov 473 560 631 672 118 89 

Obnove hišnih priključkov 10 7 11 12 70 64 

 

 

 
 

Količina prodane pitne vode 

 

V letu 2021 beležimo rahel upad količin prodane pitne vode glede na leto prej – pri vseh skupinah odjemalcev. V primerjavi z 

načrtom smo količine malenkostno presegli. 

 

 

Pri treh največjih odjemalcih pitne vode pa se je v letu 2021 prodaja vode povečala – tako v primerjavi z letom 2020 kot tudi 

glede na načrt 2021.  

 

V letu 2021 smo porabili več električne energije v primerjavi z letom 2020, in sicer za skoraj 15 %. Glavni razlog je v večji 

količini dobavljene vode iz vrtine Bela, v količini 124.591 m3, kar je za 68.360 m3 več kot leta 2020. Razlog za tako veliko 

odstopanje je v premajhnih količinah padavin, ki bi zagotavljale pitno vodo iz ostalih virov. 

 

Porabljena električna energija po vodovodnih sistemih v kWh 2021 2020 I 21/20 

Idrija skupaj KPL 53.512 35.607 150 

Spodnja Idrija KPL z Mokraško vasjo 6.548 6.781 97 

Godovič - Zavratec - Gore Dole 87.844 86.592 101 

Črni Vrh 42.389 35.691 119 

Vojsko - Čekovnik (samo črpališče Vojsko) 17.343 14.460 120 

Ledine 24.996 24.006 104 

Čekovnik črpališče Alič 4.262 3.506 122 

Skupaj 236.894 206.643 115 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021

2020

2019

2018

Vrste vodomerov

delež daljinskih delež navadnih

Količina prodane pitne vode v m3 Načrt 2021 2021 2020 2019 I 21/N21 I 21/20 

Gospodinjstva 370.000 371.725 377.176 362.598 101 99 

Gospodarstvo in ustanove 110.000 123.699 125.324 130.170 113 99 

Skupaj 480.000 495.424 502.500 492.768 103 99 
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Kakovost pitne vode 

 

V letu 2021 je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 54 vzorcev za mikrobiološke analize in 21 vzorcev pitne vode za 

fizikalno kemijske analize, v okviru državnega nadzora pa 25 vzorcev za mikrobiološke in 24 vzorcev za fizikalno kemijske 

analize. 

Od 79 vzorcev pitne vode za mikrobiološke analize je bilo 72 vzorcev (91 %) povsem skladnih z zahtevami Pravilnika6. V 

sedmih vzorcih pa je vsaj eden od parametrov, ki jih redno ali občasno spremljamo pri mikrobioloških analizah, presegal mejno 

vrednost.  

V štirih vzorcih pitne vode smo ugotovili prisotnost koliformnih bakterij, in sicer iz sistema v Idriji (Lačne vode), z Mandžurije, 

ter v obeh sistemih brez kloriranja vode, Prejnuta in Čerinovše. Prisotnost koliformnih bakterij kaže na onesnaženost z večjimi 

količinami organskih in anorganskih snovi iz okolja oziroma potrjuje nezadostno izpiranje vodovodnih priključkov po sanaciji, 

možne poškodbe ali napake v omrežju. Ponovljene analize po temeljitem izpiranju priključkov so bile skladne s Pravilnikom. V 

vzorcih, odvzetih na sistemu v Idriji (Vojaški) in v Spodnji Idriji, je bilo preseženo skupno število bakterij, ki zrastejo pri 22 C. 

To so bakterije, ki so v vodi večinoma prisotne kot normalna flora in lahko za posamezen vodni vir celo specifične. Njihova 

prisotnost za zdravje ni ogrožajoča, kljub temu pa uporabnikom priključkov ob ugotovljenih neskladnostih svetujemo temeljito 

spiranje. Po temeljitem spiranju priključkov omenjenih bakterij v vzorcih nismo več dokazali. V enem od dveh neskladnih vzor-

cev iz Prejnute, smo dokazali tudi prisotnost bakterij E. coli, koliformnih bakterij, enterokokov ter bakterij, ki zrastejo pri 22 C 

in 37 C. 

Na sistemih Prejnuta in Čerinovše smo uvedli ukrep obveznega prekuhavanja.  

V letu 2021 je bil na vodooskrbnem sistemu Ledine zaradi povišane motnosti vode dvakrat izdan preventivni ukrep za preku-

havanje vode. Razlog za povišano motnost je bil vdor površinske vode v podtalnico ob obilnem deževju. Občina Idrija se je 

aktivno lotila reševanja problematike s pitno vodo v Ledinah z največjo investicijo v filtracijski sistem do sedaj, ki je bila zaklju-

čena ob koncu marca 2022. 

Na sistemu »Idrija skupni« z mikrobiološkim analizatorjem spremljamo celotno število živih bakterij v pitni vodi v realnem času.  

 
Podrobno letno poročilo o kakovosti pitne vode v občini Idrija v letu 2021 je dosegljivo na naši spletni strani https://www.komu-

nalaidrija.si/upload/files/porocilo-o-nadzoru-kvalitete-pitne-vode-2021-pdf.pdf. 

 

 

 

 
6 Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17). 
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Dejavnost kot celota je v letu 2021 dosegla pozitivni poslovni izid, pri čemer je dejavnost vodooskrbe realizirala 6.753 € nega-

tivnega rezultata, dejavnost menjave vodomerov in vzdrževanja priključkov pa pozitivni poslovni izid v višini 31.644 € pred 

obdavčitvijo.  

 

Negativen rezultat je delno odraz vračunanih presežkov pri cenah iz preteklih let, kakor tudi povečanih stroškov storitev, kar je 

zlasti posledica nenačrtovanih stroškov intervencije na vodovodnem sistemu Godovič. Skupaj je bilo iz tega naslova evidenti-

ranih za 39.932 € stroškov. Od tega se večji del nanaša na stroške gasilskih društev, ki so dovažala nadomestno vodo (skupaj 

28.530 €). Druge storitve so skupaj znašale 1.908 €, delo in material pa 9.494 €. 

 

Podrobnejša analiza stroškov storitev je pokazala, da smo v letu 2021 zabeležili nekatere stroške, ki jih ni bilo mogoče pred-

videti ali pa so bili realizirani v višjem znesku od načrtovanega, kot npr.: 

 

• asfaltiranja prekopov je bilo za cca. 2.500 € več kot leta 2020; 

• strošek elektro meritev objektov v višini 3.360 € (praviloma se izvajajo na 4 leta, vendar so bile nazadnje opravljene v letu 

2008); 

• državno vzorčenje od avgusta 2021 dalje v celoti izvaja zunanji izvajalec, izbran na javnem razpisu (Eurofins Erico Slo-

venija d.o.o.) – zato nekaj več stroškov tudi v tem delu; 

• v letu 2021 je bilo potrebno narediti več servisov na analizatorjih vode, kar je predstavljajo za 1.251 € višje stroške od 

načrtovanih; 

• prav tako smo v letu 2021 pristopili k ukrepom za zmanjšanje administracije (prepisovanje podatkov) v delu menjave 

vodomerov, kar je povzročilo zagonske stroške v višini 3.074 €; 

• več od načrtovanega je bilo tudi naročenih storitev podjetja Kolektor Sisteh d.o.o., ki izvaja podporno službo v delu tele-

metrije in zajemanja podatkov – teh stroškov je bilo več za 6.888 €; 

• v letu 2021 smo morali zamenjati filtrirni medij obstoječega filtra na vodovodnem sistemu Ledine. Filter je potrebno za-

menjati vsakih 5 let. Zadnji filter je bil zamenjan leta 2011. Strošek menjave je znašal 6.734 €. 

 

OSKRBA S PITNO VODO Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 471.530 495.984 467.700 106 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 550.199 550.653 544.337 101 

3. Drugi poslovni prihodki 0 4.440 10.643 42 

4. Finančni prihodki 474 1.048 450 233 

5. Drugi prihodki 1.533 1.054 2.857 37 

6. Interni prihodki 43.084 76.834 70.677 109 

7. SKUPAJ PRIHODKI 1.066.821 1.130.013 1.096.664 103 

            

8. Stroški mat., blaga 109.302 123.376 122.429 101 

9. Stroški storitev 102.712 161.446 108.640 149 

10. Najemnina infrastrukture 401.559 408.385 410.900 99 

11. Stroški dela 293.561 263.228 251.508 105 

12. Odpisi vrednosti 40.191 43.563 27.241 160 

13. Drugi poslovni odhodki 56.840 52.958 55.308 96 

14. Finančni odhodki 3.094 1.888 2.950 64 

15. Drugi odhodki 14 1.196 59 2.023 

16. Interni stroški 46.788 49.081 57.558 85 

17. SKUPAJ ODHODKI 1.054.060 1.105.123 1.036.593 107 

            

18. POSLOVNI IZID 12.761 24.890 60.071 41 
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Odvajanje in čiščenje odpadne vode 
Oskrbo s storitvami javnih služb s področja odvajanja in čiščenja odpadne vode izvajamo za območje občine Idrija, v skladu s 

potrjenim Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Idrija za 2021–20247. 

 

Vzdrževanje kanalizacijskega sistema 

 

Ob koncu obravnavanega leta smo vzdrževali skoraj 78 km kanalizacijskega omrežja, na katerem je 23 različnih objektov, kot 

prikazujemo v spodnjih preglednicah.  

 

Dolžina kanalizacijskega omrežja (m) Mešano Sanitarno Meteorno Skupaj 

Idrija 17.024 30.710 30.188 77.922 

 

 

Objekti na kanalizacijskem sistemu Črpališča 
Pretočni –  

razbremenilni bazeni 
Skupaj 

Idrija 6 17 23 

 

V letu 2021 se na kanalizacijskem sistemu niso izvedle pomembnejše naložbe. 

 

Vzdrževanje čistilnih naprav 

 

Upravljamo 3 komunalne čistilne na-

prave (ČN), in sicer v Idriji z zmoglji-

vostjo 9.000 PE, v Spodnji Idriji z zmo-

gljivostjo 2.000 PE in v Godoviču z 

zmogljivostjo 500 PE. ČN Idrija je 

edina opremljena za nadaljnjo obde-

lavo blata. 

 

Občina Idrija je v letu 2020 pričela z no-

vogradnjo ČN Godovič, kjer so se dela 

zaključila in se je kanalizacijski sistem 

v začetku leta 2022 preusmeril na novo 

ČN. V letu 2022 bo potekalo poskusno 

obratovanje. 

 

 

Na sistemu odvajanja odpadne vode smo dosegli višjo porabo električne energije, tako od načrtovane, kot od realizirane v letu 

2020. Pri obratovanju čistilnih naprav smo glede na leto 2020 beležili podobno porabo, glede na načrt pa 3 % manjšo. Zaradi 

navedenega je strošek energije na delu odvajanja odpadne vode višji, pri čiščenju odpadne vode pa nižji. 

 

Porabljena električna energija na kanalizacijskem omrežju Načrt 2021 2021 2020 2019 I 21/N21 I 21/20 

ODVAJANJE ODPADNE VODE             

Porabljena el. energija (kWh) 14.000 15.837 15.220 13.446 113 104 

Strošek porabljene el. energije (€) 3.500 3.257 2.829 3.239 93 115 

ČIŠČENJE ODPADNE VODE             

Porabljena el. energija (kWh) 430.000 416.705 420.455 415.127 97 99 

Strošek porabljene el. energije (€) 45.000 42.856 45.470 43.143 95 94 

 
7 Dostopen na spletni strani https://www.komunalaidrija.si/upload/files/program-ocov-2021-2024-potrjen-ki-in-oi-pdf.pdf 
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Količine odvedene in očiščene komunalne odpadne vode 

 

Podobno kot pri oskrbi s pitno vodo, smo tudi na področju odpadne vode v letu 2021 beležili manjše količine glede na leto 

2020 (za 3 %), presegajo pa načrtovane vrednosti za odstotek.  

 

Količina odvedene odpadne vode (v m3) Načrt 2021 2021 2020 2019 I 21/N21 I 21/20 

Gospodinjstva 275.000 281.379 290.768 275.900 102 97 

Gospodarstvo in ustanove 110.000 107.385 109.424 110.810 98 98 

Skupaj 385.000 388.764 400.192 386.710 101 97 

 

Podobno je tudi s količino očiščene odpadne vode, ki še vedno ni enaka odvedeni. Razlog je v tem, da so posamezni objekti 

priključeni na javni kanal, ki pa se ne konča na čistilni napravi. 

 

Količina očiščene odpadne vode (v m3) Načrt 2021 2021 2020 2019 I 21/N21 I 21/20 

Gospodinjstva 273.000 277.541 287.352 272.655 102 97 

Gospodarstvo in ustanove 110.000 107.016 109.014 110.195 97 98 

Skupaj 383.000 384.557 396.366 382.850 100 97 

 

Storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) 

 

Količina odvedene in očiščene odpadne vode, ki se odvaja v greznice ali MKČN, je prav tako nižja za 2,2 %  glede na lansko 

leto. Načrtovano količino pa smo presegli za 9,9 %. 

 

Količina odvedene in očiščene vode prek 

greznic in MKČN (m3) 
Načrt 2021 2021 2020 2019 I 21/N21 I 21/20 

Gospodinjstva 135.000 147.047 150.617 136.080 109 98 

Gospodarstvo in ustanove 10.000 12.318 12.256 11.932 123 100 

Skupaj 145.000 159.365 162.873 148.012 110 98 

 

Prevzeli smo 816 m3 grezničnih gošč in gošč iz MKČN od skupno načrtovanih 745 m3. 

 

Izpraznili smo 237 greznic in MKČN, kar je na ravni načrtovanega in za 28 % manj kot leta 2020.  

 

Podatki o greznicah Načrt 2021 2021 2020 2019 I 21/N21 I 21/20 

Izpraznjene greznice in MKČN do 50 PE 238 237 352 290 100 67 

Količina prevzetega mulja in greznic in MKČN (v m3) 745 816 1.127 1.097 110 72 

 

Povprečna količina grezničnega mulja na greznico ali MKČN znaša 3,44 m3. Storitve prevzema grezničnih muljev in prevoz na 

ČN Idrija izvaja zunanji izvajalec, izbran s postopkom javnega naročanja. 

 

V sklopu rednih aktivnosti, financiranih iz cene storitev praznjenja greznic in MKČN do 50 PE, se izvajajo tudi pregledi MKČN, 

ki jih skladno s predpisi opravljamo na tri leta. V občini Idrija je evidentiranih 69 MKČN do 50 PE, od tega jih je 35 ustrezno 

delujočih.  

 

V spodnjem grafu so prikazani podatki o številu praznjenj glede na količino načrpane gošče v m3. Kot je razvidno, je bilo v 59 

primerih izpraznjenih po 2 m3. Iz podatka, da je bilo v 12 praznjenjih načrpanih po 7 m3, v 9 praznjenjih pa po 9 m3 greznične 

gošče, lahko povzamemo, da je veliko greznic tudi večjih (lahko tudi neskladnih) dimenzij. 
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Ravnanje s komunalnim blatom 

 

V letošnjem letu smo odpeljali 202 toni mulja iz 

ČN, kar je nekaj več kot v lanskem letu.  

 

Za izbiro izvajalca te storitve smo v letu 2021 iz-

vedli postopke javnega naročanja, vendar smo bili 

neuspešni, saj so bile ponudbe nedopustne, ker 

so presegale zagotovljena sredstva.  

 
V marcu 2022 smo razpis ponovno izvedli in pri-

dobili ponudbeno ceno 220 €/tono prevzetega ko-

munalnega blata, kar bistveno presega cene te 

storitve preteklih let. V razpis smo zajeli tudi rav-

nanje z ostanki na grabljah. Do sedaj ravnanje s 

temi odpadki ni bilo urejeno skladno z veljavno za-

konodajo in so odpadki bili razvrščeni med 

mešane komunalne odpadke. Strošek pa je bremenil enoto ravnanja z odpadki. Ravnanje s temi odpadki je bilo potrebno 

urediti, zato smo navedene aktivnosti tudi izvedli. To bo vplivalo na zvišanje stroškov te dejavnosti v prihodnje.  

 

V spodnji tabeli prikazujemo podatke o produciranih odpadkih s čistilnih naprav, po posameznih vrstah. 

 

Količina odpadkov in ČN v (t) Načrt 2021 2021 2020 2019 I 21/N21 I 21/20 

Mulji iz ČN kom. odp. (19 08 05) 220 202,00 187,84 39,00 92 108 

Ostanki na grabljah (19 08 01) ter masti ali oljne 
mešanice iz naprav za ločevanje olja in vode (19 
08 09) 10,00 0,00 0,00 55,00 0  - 

Odpadki iz peskolovov (19 08 02) 5,00 26,90 13,65 25,00 538 197 

Odpadki, ki niso navedeni drugje (19 08 99)  - 0,00 18,00 0,00  - 0 

 

Kakovost odpadne vode 

 

Za vse tri čistilne naprave, skladno z zavezami iz okoljevarstvenih dovoljenj, z zunanjim pooblaščenim izvajalcem, izbranim v 

postopku javnega naročanja, izvajamo predpisane monitoringe kakovosti odpadne vode pred izpustom v okolje. V letu 2021 

so bile meritve na vseh čistilnih napravah pod mejnimi vrednostmi. 
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Pri čistilnih napravah je določena zgornja meja, torej še največja dovoljena količina onesnaževala, ki se jo iz čistilne naprave 

lahko spušča v okolje, da nanj ni negativnega vpliva. Nižje kot so vrednosti posameznega parametra, manj obremenjujemo 

okolje. 

 

  2021 2020 2019 

Rezultat meritev ČN  

Mejne 

vrednosti 

(mg/l) 

Povp. 

letna  

vrednost 

(mg/l) 

Učinek 

čiščenja v 

% 

Povp. 

letna 

 vrednost 

(mg/l) 

Učinek 

čiščenja v 

% 

Povp. 

letna  

vrednost 

(mg/l) 

Učinek 

čiščenja 

v % 

IDRIJA               

KPK 125 27,00 95,99 27,00 91,97 50,50 86,7 

BPK5 25 6,00 96,11 6,00 96,84 9,00 94,1 

Celotni fosfor 2 0,95 87,32 0,68 88,63 1,03 80,2 

Celotni dušik 15 9,00 80,75 10,91 68,51 8,50 68,3 

Neraztopljene snovi 35 5,64   5,85   12,00   

Amonijev dušik 10 0,00   0,36   1,05   

SPODNJA IDRIJA               

KPK 125 21,00 96,37 26,00 94,72 38,30 88,8 

BPK5 25 6,00 97,44 6,00 96,52 9,00 94,3 

Celotni fosfor 2 0,71 92,74 0,59 93,20 0,87 86,1 

Celotni dušik 15 10,70 83,52 11,51 79,03 11,10 74,5 

Neraztopljene snovi 35 4,34   8,64   7,40   

Amonijev dušik 10 0,00   0,00   1,10   

GODOVIČ               

KPK 150 42,00 93,10 50,00 83,73 78,00 63,2 

BPK5 30 9,00 96,60 11,00 93,79 11,00 81,0 

 

Količine porabljenih kemikalij na čistilnih napravah so prikazane v spodnji preglednici.  

 

Porabljene kemikalije na ČN (v kg) Načrt 2021 2021 2020 2019 I 21/N21 I 21/20 

Aluminijev poliklorid 8.100 7.750 11.475 8.100 96 68 

Polielektrolit (flokulant) 4.000 4.200 3.150 500 105 133 

 

Dejavnost je v segmentu odvajanja odpadne vode ustvarila pozitivni poslovni izid pred davki v višini 36.803 €. Glede na leto 

2020 je to nižji rezultat, kar je tudi pravilno, saj so bili na dejavnosti v preteklih letih doseženi presežki, ki jih je bilo potrebno 

vrniti uporabnikom preko nižje cene storitev, ki je stopila v veljavo 1. 1. 2021.   
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ODVAJANJE ODPADNE VODE Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 90.126 92.066 135.381 68 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 277.463 279.149 340.905 82 

3. Drugi poslovni prihodki 0 628 1.069 59 

4. Finančni prihodki 60 89 52 172 

5. Drugi prihodki 194 137 275 50 

6. Interni prihodki 8.021 10.416 16.416 64 

7. SKUPAJ PRIHODKI 375.864 382.485 494.098 77 

            

8. Stroški mat., blaga 3.728 4.773 3.608 132 

9. Stroški storitev 36.127 34.123 29.670 115 

10. Najemnina infrastrukture 261.629 260.782 347.138 75 

11. Stroški dela 38.555 27.269 32.436 84 

12. Odpisi vrednosti 3.065 3.735 3.144 119 

13. Drugi poslovni odhodki 232 269 142 190 

14. Finančni odhodki 391 197 338 58 

15. Drugi odhodki 2 13 8 166 

16. Interni stroški 10.352 14.522 9.417 154 

17. SKUPAJ ODHODKI 354.080 345.682 425.900 81 

            

18. POSLOVNI IZID 21.784 36.803 68.199 54 

 

Pri dejavnosti čiščenja odpadne vode smo prav tako ustvarili nižji rezultat kot leto prej. Višji so stroški dela, saj smo v letu 2021 

okrepili število operativnega kadra. Precejšnja je tudi rast stroškov najema infrastrukture. Enota je tako poslovno leto zaključila 

z 58.284 € presežka pred davki. 

 

ČIŠČENJE ODPADNE VODE Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 288.245 290.310 248.373 117 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 235.748 237.120 278.121 85 

3. Drugi poslovni prihodki 0 1.123 2.157 52 

4. Finančni prihodki 164 375 122 308 

5. Drugi prihodki 532 3.172 11.787 27 

6. Interni prihodki 22.803 24.027 28.168 85 

7. SKUPAJ PRIHODKI 547.491 556.128 568.727 98 

            

8. Stroški mat., blaga 69.866 68.783 66.317 104 

9. Stroški storitev 85.948 63.914 80.835 79 

10. Najemnina infrastrukture 233.334 232.851 210.167 111 

11. Stroški dela 96.533 88.010 58.768 150 

12. Odpisi vrednosti 5.734 9.017 5.811 155 

13. Drugi poslovni odhodki 638 617 291 212 

14. Finančni odhodki 1.073 698 760 92 

15. Drugi odhodki 5 99 17 582 

16. Interni stroški 28.966 33.855 33.403 101 

17. SKUPAJ ODHODKI 522.097 497.843 456.369 109 

            

18. POSLOVNI IZID 25.394 58.284 112.358 52 
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Pri dejavnosti praznjenja greznic in MKČN smo realizirali višje prihodke, kar je posledica višjih cen, ki so stopile v veljavo s 1. 

1. 2021 in v katerih so vračunani primanjkljaji iz preteklih let. Reorganiziranje in okrepitev operativnih ekip je tudi v tej dejavnosti 

vplivala na povečanje stroškov dela, ki so glede na leto prej višji za 63 %. So pa nižji stroški storitev, kar je odraz manjšega 

obsega praznjenj glede na preteklo leto. Dejavnost je tako ustvarila 27.152 € presežka pred davki.  

 

PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 81.460 89.819 75.410 119 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 67.746 67.241 79.390 85 

3. Drugi poslovni prihodki 0 175 996 18 

4. Finančni prihodki 42 109 31 351 

5. Drugi prihodki 137 104 103 101 

6. Interni prihodki 5.722 20.821 8.080 258 

7. SKUPAJ PRIHODKI 155.107 178.269 164.010 109 

            

8. Stroški mat., blaga 9.373 8.221 7.571 109 

9. Stroški storitev 29.821 29.429 36.279 81 

10. Najemnina infrastrukture 66.389 66.851 89.793 75 

11. Stroški dela 27.125 36.947 22.710 163 

12. Odpisi vrednosti 1.219 3.040 1.326 229 

13. Drugi poslovni odhodki 164 214 99 217 

14. Finančni odhodki 276 160 206 77 

15. Drugi odhodki 1 26 3 876 

16. Interni stroški 8.249 6.228 7.117 88 

17. SKUPAJ ODHODKI 142.618 151.117 165.103 92 

            

18. POSLOVNI IZID 12.489 27.152 -1.093 2.584 

 

 

Ravnanje s komunalnimi odpadki 
 

Javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov izvajamo v občinah Idrija in Cerkno. Javni službi obdelave določe-

nih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov od novembra 2016 

dalje izvaja podjetje JP VOKA Snaga d.o.o., ki cene potrdi v sklopu Sveta RCERO Ljubljana. Za zagotovitev uporabnikom 

prijaznejšega servisa se jim še vedno izstavi enotni račun s strani naše komunale, torej v tem delu delujemo kot agent in 

storitve obdelave in odlaganja izvajamo v imenu in za račun JP VOKA SNAGA d.o.o. Posledično ti dve dejavnosti evidentiramo 

ločeno, med terjatvami in obveznostmi, med prihodki in odhodki pa le tisti del, ki se nanaša na zaračunano nadomestilo za 

kritje stroškov obračuna, pošiljanja računov, plačilnega prometa, izterjave in odpisov terjatev8.  

 

Zbiranje komunalnih odpadkov 

 

Pri izvajanju te dejavnosti smo v letu 2021 nadaljevali v smeri osveščanja občanov glede ločevanja odpadkov in pravilnega 

razvrščanja odpadkov, preko različnih medijev, tako lokalnih tiskanih medijev, kot tudi spletne strani in FB podjetja. 

 
8 Višina nadomestila znaša 5 % od stroška teh storitev in ga mesečno zaračunavamo JP VOKA SNAGA d.o.o. 
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V letu 2021 je občina investirala v postavitev dveh sodobnih ekoloških 

otokov. Eden izmed teh je postavljen Na luži. Omogoča lažje prepu-

ščanje odpadkov tudi v slabših vremenskih razmerah. Prav tako je 

manj moteč za samo okolico, saj so zabojniki lično zakriti 

 

 

Rezultati izboljšanih metod vzpodbujanja ustreznosti 

ločevanja odpadkov se kažejo tudi v zbranih količi-

nah odpadkov v letu 2021, saj beležimo zmanjšanje 

količin mešanih komunalnih odpadkov in večanje ko-

ličin ločenih frakcij. 

 

V letu 2021 smo učinkovito sodelovali z Medobčin-

skim inšpektoratom in skupaj naredili več pregledov 

zabojnikov na terenu. V zvezi z odpadki je Medob-

činski inšpektorat uvedel 107 upravnih in prekrškov-

nih postopkov. Od tega v občini Idrija 61 in 46 v ob-

čini Cerkno. V občini Idrija je bilo izdanih 22 plačilnih 

nalogov in dve odločbi o prekršku ter izrečenih 24 

opozoril po Zakonu o prekrških. V občini Cerkno je 

bilo izdanih 20 plačilnih nalogov, ena prekrškovna 

odločba in 12 opozoril po Zakonu o prekrških. 

 

Skupaj smo pregledali 14 lokacij v občini Idrija in 13 lokacij v občini Cerkno oziroma cca. 120 zabojnikov.  

 

Izpostavljamo nekatere nepravilnosti, ki so bile pri tem zaznane: 

 

• neločevanje odpadkov in odlaganje odpadkov, ki ne sodijo v zabojnik za mešane komunalne odpadke; 

• odlaganje izven zabojnikov (poleg zabojnika). 

 

Sproten nadzor izvajajo ves čas še naše ekipe, ki v primeru neustreznega ločevanja odpadkov uporabniku zabojnika pustijo 

opozorilo. Takšnih opozoril je bilo v lanskem letu 78.  

 
Na naši spletni strani še vedno deluje »Abecednik odpadkov«, ki je pripomoček za hitro iskanje odgovorov na dileme, kam 

sodi kakšen odpadek. Aplikacija se sproti dopolnjuje, tudi upoštevajoč tematiko, po kateri uporabniki največ povprašujejo. 

 

V letu 2021 je odvoz embalaže, ki jo izvajajo družbe za ravnanje z odpadno embalažo, potekal tekoče in brez večjih težav. 

Tudi konec leta na zalogi niso ostale večje količine zbrane embalaže. 

 

Obe Občini sta v letu 2021 investirali v nakup novih zabojnikov za ekološke otoke. Občina Idrija je tako kupila skupaj 65 

zabojnikov različnih velikosti za namene različnih odpadkov, Občina Cerkno pa 13 zabojnikov. 

 

Občini za prihodnje čaka pomemben zalogaj, saj morata čim prej pristopiti k investiranju v izgradnjo ustreznega zbirnega centra 

za ravnanje z odpadki, da se zagotovi izpolnjevanje zavez iz veljavne zakonodaje. 
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Na to problematiko se nanaša tudi neustreznost trenutne infrastrukture, ki ni skladna z določbami Uredbe o skladiščenju trdnih 

gorljivih odpadkov na prostem9. Nekatera komunalna podjetja so že prejela inšpekcijske odločbe, ki jim nalagajo ureditev te 

tematike, kar pa bi za Občini pomenilo veliko finančno breme. 

 

V nadaljevanju predstavljamo še nekaj podatkov in informacij v zvezi z obsegom poslovanja dejavnosti zbiranja odpadkov. 

 

Količine zbranih odpadkov 

 

V spodnjih dveh tabelah so prikazane količine vseh odpadkov, zbranih v letu 2021 v primerjavi z letoma 2020 in 2019 za  vsako 

od oskrbovanih občin. Vseh odpadkov smo v občini Idrija zbrali manj, tako glede na načrt kot tudi glede na leto 2020. V letu 

2021 smo skupaj zbrali 3.879 ton vseh odpadkov, kar je za odstotek manj kot v letu 2020 in 3 % manj od načrtovanih. Glede 

na zbrane odpadke v letu 2019 pa smo zbrali kar 7 % manj odpadkov. 

 

Ugotavljamo, da se je v občini Idrija znižala količina mešanih komunalnih odpadkov (MKO), in sicer za 9 % glede na leto 2020, 

za kar 17 % nižje so te količine glede na leto 2019 in 5 % nižje glede na načrtovano. Na drugi strani naraščajo količine bioloških 

odpadkov, še bolj pa kosovnih odpadkov, ki smo jih v letu 2021 zbrali kar 321 ton, to je za 33 % več kot leta 2020 in 29 % več 

od načrtovanega. 

 

V obravnavanem letu smo zabeležili povečano količino zbranega papirja, ki smo ga zbrali 422 ton, kar je največ v zadnjih treh 

letih. Odstopanj na drugih vrstah odpadkov v letu 2021 nismo dosegli.  

 

 Načrt 2021 2021 2020 2019 

Zbrani odpadki po posameznih vrstah 
(t) 

Količina 
(t) 

% odpad-
kov 

Količina 
(t) 

% odpad-
kov 

Količina 
(t) 

% odpad-
kov 

Količina 
(t) 

% odpad-
kov 

Idrija                 

MKO 1.400 35 1.330 34 1.468 37 1.610 38 

ORGANSKI ODPADKI (BIO kuhinjski + 
zeleni odrez) 400 10 397 10 390 10 397 9 

KOSOVNI ODPADKI 250 6 321 8 243 6 278 7 

STEKLO 210 5 173 4 179 5 204 5 

PAPIR  (skupaj embalažni karton in pa-
pir) 415 10 422 11 393 10 407 10 

EMBALAŽA (plastična in kovinska ter 
trda plastika) 640 16 616 16 619 16 559 13 

NEVARNI ODPADKI 11 0 20 1 11 0 9 0 

JEDILNO OLJE IN MAŠČOBE 4 0 4 0 1 0 3 0 

BARVE 8 0 9 0 4 0 8 0 

SVEČE 9 0 14 0 9 0 10 0 

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKT. 
OPREMA 85 2 65 2 82 2 82 2 

LES + LESENA EMBALAŽA 350 9 317 8 339 9 379 9 

KOVINE 110 3 84 2 76 2 103 2 

GUME 40 1 43 1 41 1 56 1 

RAVNO STEKLO 20 1 16 0 18 0 37 1 

TEKSTIL 45 1 47 1 50 1 47 1 

SKUPAJ - občina IDRIJA 3.997 100 3.879 100 3.923 100 4.190 100 

KORISTNI ODPADKI 2.597 65 2.550 66 2.455 63 2.580 62 

NEKORISTNI ODPADKI 1.400 35 1.330 34 1.468 37 1.610 38 
*Zaradi zaokroževanja decimalk lahko prihaja do manjših odstopanj v seštevkih. 

 
9 Uradni list RS, št. 53/19. 
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Tudi v občini Cerkno smo skupno zbrali manj odpadkov, tako glede na načrt kot tudi glede na leto 2020. V letu 2021 smo 

skupaj zbrali 1.192 ton vseh odpadkov, kar je za 2 % manj kot v letu 2020, v primerjavi z letom 2019 je to 10 % manj in hkrati 

9 % manj od načrtovanih. 

 

Največji osip je pri MKO, saj smo v letu 2021 zbrali le 376 ton oziroma kar 12 % manj kot leta 2020 in 22 % manj kot leta 2019. 

Glede na načrtovane količine smo zbrali za 18 % manj. 

 

Na drugi strani so se močno povečale količine kosovnih odpadkov, katerih smo v letu 2021 zbrali 138 ton, kar je največ do 

sedaj oziroma 15 % več kot leta 2020 in kar 34 % več kot leta 2019. Načrtovane količine smo presegli za 32 %. 

 

Izstopajo tudi količine nevarnih odpadkov, ki sicer v absolutni številki ne predstavljajo večjih količin, se je pa njihov delež v 

strukturi odpadkov skoraj podvojil. 

 

Drugi odpadki po količinah ne odstopajo bistveno glede na pretekla leta. 

 

 Načrt 2021 2021 2020 2019 

Zbrani odpadki po posameznih vrstah 
(t) 

Količina 
(t) 

% odpad-
kov 

Količina 
(t) 

% odpad-
kov 

Količina 
(t) 

% odpad-
kov 

Količina 
(t) 

% odpad-
kov 

Cerkno                 

MKO 460 35 377 32 428 35 486 37 

ORGANSKI ODPADKI (BIO kuhinjski + 
zeleni odrez) 115 9 116 10 126 10 114 9 

KOSOVNI ODPADKI 105 8 138 12 120 10 103 8 

STEKLO 75 6 82 7 74 6 75 6 

PAPIR  (skupaj embalažni karton in pa-
pir) 130 10 124 10 124 10 132 10 

EMBALAŽA (plastična in kovinska ter 
trda plastika) 220 17 179 15 185 15 192 14 

NEVARNI ODPADKI 3 0 6 1 3 0 3 0 

JEDILNO OLJE IN MAŠČOBE 1 0 1 0 0 0 1 0 

BARVE 3 0 3 0 1 0 3 0 

SVEČE 2 0 5 0 3 0 5 0 

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKT. 
OPREMA 30 2 21 2 27 2 32 2 

LES + LESENA EMBALAŽA 100 8 85 7 68 6 117 9 

KOVINE 25 2 17 1 19 2 26 2 

GUME 18 1 21 2 17 1 17 1 

RAVNO STEKLO 12 1 5 0 6 0 12 1 

TEKSTIL 15 1 12 1 16 1 11 1 

SKUPAJ - občina CERKNO 1.314 100 1.192 100 1.218 100 1.329 100 

KORISTNI ODPADKI 854 65 815 68 791 65 843 63 

NEKORISTNI ODPADKI 460 35 377 32 428 35 486 37 
*Zaradi zaokroževanja decimalk lahko prihaja do manjših odstopanj v seštevkih. 

 

Pomemben podatek je tudi zbrana količina vseh odpadkov na občana. V letu 2021 smo v občini Idrija zbrali 354 kg odpadkov 

na občana, v občini Cerkno pa 289 kg. Primerjava s podatkom o povprečni količini zbranih odpadkov na državljana Republike 

Slovenije v letu 2020 pokaže, da še vedno ne dosegamo slovenskega povprečja, saj so v povprečju občani Idrije ločeno zbrali 

le 72 %, občani Cerkna le 59 % slovenskega povprečja zbranih komunalnih odpadkov, ki je znašalo 489 kg. 

 

V letu 2021 smo dosegli izboljšanje deležev ločeno zbranih odpadkov v obeh občinah. V Idriji ta znaša 65,73 %, v Cerknem  

pa 68,38 %.  
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Delež ločeno zbranih odpadkov Načrt 2021 2021 2020 2019 

Idrija 64,97 65,73 62,57 61,57 

Cerkno 64,99 68,38 64,89 63,43 

 
Tudi podatki o zmanjšanih količinah zbranih MKO na prebivalca so spodbudni. Iz spodnje tabele lahko razberemo, da smo v 

letu 2021 v občini Idrija zbrali le 121,40 kg odpadkov na občana, v občini Cerkno pa 91,26 kg na občana. 
 
Nadaljevanje takšnih trendov mora biti tudi v prihodnje naša skupna zaveza. S tem namreč lahko tudi občani pomembno 

pripomorejo k temu, da bodo podražitve cen v delu storitev obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih izvaja koncesionar JP VOKA 

SNAGA d.o.o., imele manjši vpliv na višino položnic. 
 
Količina MKO v kg/občana 2021 2020 I 21/20 

Idrija 121,40 133,92 91 

Cerkno 91,26 104,34 88 

 

Biološki odpadki 
 
V letu 2021 smo v občini Idrija zbrali nekaj več bioloških odpadkov (BIO kuhinjski + 

zeleni vrtni odrez), medtem ko smo v občini Cerkno zbrali manj tovrstnih odpadkov.  

 

V občini Idrija 3.990 občanov samostojno ravna z biološkimi odpadki, kar je 36 % 

vseh uporabnikov naših storitev. V občini Cerkno je takšnih, ki kompostirajo skoraj 

3.000 oz. 72 % vseh uporabnikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosovni odpadki 
 
Vsako gospodinjstvo oziroma večstanovanjska stavba je enkrat letno upravičena do brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov. 

Količina kosovnih odpadkov je v letu 2021 v občini Idrija močno narasla, in sicer za 33 %, v občini Cerkno za 15 %. 
 
Število izvedenih odvozov se je v Idriji nekoliko znižalo, v Cerknem pa zvišalo. 

 
Kosovne odpadke prevzema JP VOKA SNAGA d.o.o. skladno z veljavno koncesijo, ki sta jo podelili obe Občini. Cena obdelave 

in odlaganja kosovnih odpadkov je v pristojnosti Sveta RCERO Ljubljana, ki jih v letu 2021 ni spreminjal, so pa nove, precej 

zvišane cene začele veljati s 1. 4. 2022  dalje (enake za mešane komunalne odpadke in kosovne odpadke). 

 

Ravnanje s kosovnimi odpadki 2021 2020 2019 I 21/20 

    Idrija   

Količina (t) 321 243 278 133 

Število odvozov -  direktno od občanov 246 261 222 94 

    Cerkno   

Količina (t) 138 120 103 115 

Število odvozov  - direktno od občanov 73 68 43 107 

 

V spodnji tabeli so predstavljeni podatki o ustvarjenih prihodkih iz posebnih storitev, ki jih realiziramo pri prodaji surovin. Iz 

tega naslova smo skupaj v obeh občinah ustvarili 77.950 € prihodkov, kar je skoraj štirikrat toliko kot v letu 2020. K temu so v 

neki meri pripomogle višje odkupne cene surovin, poleg tega pa tudi izvedena sortirna analiza papirja, ki je omogočila prodajo 

dovoljenega deleža odpadnega papirja. S to analizo smo ugotovili, da znaša delež papirja 88 %, medtem ko je delež kartonske 
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embalaže 12 %. Novo ugotovljeno razmerje smo tako upoštevali ob napovedanih količinah, ki smo jih poročali družbam za 

ravnanje z odpadno embalažo za leto 2021.  

 

Rast prihodkov beležimo tudi v delu prodanih kovin in odpadnega olja. Posebne prihodke ustvarjamo tudi v delu priprave 

odpadka za prevzemnika odpadne elektronske in električne opreme (OEEO). 

 

Prihodki iz naslova odpadkov, oddanih drugim 
prevzemnikom 

Teža (t) Vrednost (€) 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 

  Idrija  

papir in karton 354 138 159 39.192 3.096 7.084 

kovine 78 85 77 20.285 11.983 10.334 

OEEO - priprava odpadka 65 74 0 794 368 0 

jedilno in motorno olje 3 1 2 1.362 277 396 

Skupaj - IDRIJA 500 298 238 61.633 15.725 17.814 

 Cerkno 

papir in karton 105 43 53 11.603 956 2.361 

kovine 16 21 26 4.155 2.996 3.445 

OEEO - priprava odpadka 21 25 0 260 123 0 

jedilno in motorno olje 1 0 1 299 75 132 

Skupaj - CERKNO 143 89 79 16.317 4.149 5.938 

 

 

Spodnja tabela predstavlja sortirno analizo mešanih komunalnih odpadkov (zeleni zabojnik) po posamezni občini za zadnja tri 

leta. Povzamemo lahko, da se je v občini Idrija povečal delež biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov v zelenih zabojnikih, hkrati 

pa v zabojnikih nismo zaznali zelene biomase in naravnega lesa. Občutno se je povečal delež plastike, kar kaže na še vedno 

neustrezno ločevanje odpadkov.  

 

V občini Cerkno prav tako beležimo visok delež biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in občutno rast deleža plastike v zelenih 

zabojnikih, ki znaša preko 24 %.  

 

Sortirna analiza 

Id
ri

ja
 

2021 2020 2019 

C
er

kn
o

 

2021 2020 2019 

Papir in karton 7,2% 7,4% 5,6% 4,8% 4,8% 6,4% 

Zelena biomasa in naravni les 0,0% 4,2% 15,7% 1,9% 0,0% 5,1% 

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki 19,5% 12,3% 26,3% 18,6% 12,1% 36,6% 

Plastika 34,7% 19,7% 15,5% 24,2% 14,9% 11,0% 

Steklo 1,1% 6,4% 1,6% 0,0% 1,8% 1,7% 

Kovine 2,8% 5,8% 4,8% 3,5% 10,9% 2,1% 

Odpadki iz lesa 0,0% 2,2% 2,0% 8,8% 2,4% 2,0% 

Oblačila, tekstil 13,2% 9,1% 10,4% 6,9% 8,8% 8,9% 

Odpadna elektronska in električna oprema 0,2% 1,6% 1,9% 1,1% 0,0% 1,3% 

Drugi odpadki 20,0% 30,4% 10,5% 28,5% 43,1% 22,4% 

Ostanki po prebiranju 1,3% 0,9% 5,9% 1,9% 1,2% 2,5% 
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V letu 2021 smo v obeh občinah skupaj zbrali 60 ton odpadkov iz bitumenske mešanice in 600 ton gradbenih odpadkov. 

Odpadke smo predajali izbranim prevzemnikom. 

 

V občini Idrija smo v obravnavanem letu za dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki kot celoto dosegli pozitivni poslovni 

izid, kar je prvič po dolgih letih negativnega poslovanja, ki ga je beležila enota. K temu je pri dejavnosti zbiranja (brez bio) 

zagotovo pripomogel višji izplen iz realiziranih prihodkov posebnih storitev. V Idriji tako beležimo kar 91.297 € tovrstnih prihod-

kov. Leta 2020 smo dosegli le 26.774 € prihodkov iz tega naslova. K temu so največ prispevali višji prihodki od prodaje surovin, 

pa tudi izboljšave pri nadzoru vključenosti poslovnih uporabnikov v obračun storitev. V letu 2021 smo namreč pričeli z inten-

zivnim vključevanjem tovrstnih uporabnikov v evidence za obračun storitev ravnanja z odpadki. 
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ZBIRANJE ODPADKOV  
(vseh vrst razen BIO) - Idrija 

Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 610.935 633.981 517.175 123 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 18.611 17.441 17.342 101 

3. Drugi poslovni prihodki 0 7.264 12.223 59 

4. Finančni prihodki 577 1.241 590 210 

5. Drugi prihodki 1.868 1.484 3.126 48 

6. Interni prihodki 27.851 33.818 36.223 93 

7. SKUPAJ PRIHODKI 659.843 695.228 586.679 119 

            
8. Stroški mat., blaga 49.896 65.166 49.458 132 

9. Stroški storitev 140.573 156.964 146.232 107 

10. Najemnina infrastrukture 22.114 26.818 29.439 91 

11. Stroški dela 300.055 267.203 268.353 100 

12. Odpisi vrednosti 52.569 65.156 61.446 106 

13. Drugi poslovni odhodki 3.542 2.294 2.574 89 

14. Finančni odhodki 3.771 2.243 3.887 58 

15. Drugi odhodki 17 227 72 316 

16. Interni stroški 40.397 73.256 71.659 102 

17. SKUPAJ ODHODKI 612.933 659.326 633.121 104 

            

18. POSLOVNI IZID 46.910 35.902 -46.442 177 

 

ZBIRANJE IN OBDELAVA  
BIOLOŠKIH ODPADKOV - Idrija 

Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 62.225 73.544 51.724 142 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 2.654 0 

3. Drugi poslovni prihodki 0 349 817 43 

4. Finančni prihodki 64 74 30 248 

5. Drugi prihodki 208 72 96 76 

6. Interni prihodki 1.775 911 1.195 76 

7. SKUPAJ PRIHODKI 64.272 74.949 56.515 133 

           

8. Stroški mat., blaga 3.854 3.247 3.378 96 

9. Stroški storitev 10.092 10.361 8.408 123 

10. Najemnina infrastrukture 860 2.461 976 252 

11. Stroški dela 33.340 17.057 15.004 114 

12. Odpisi vrednosti 2.270 3.613 3.237 112 

13. Drugi poslovni odhodki 349 121 130 94 

14. Finančni odhodki 419 120 195 62 

15. Drugi odhodki 2 14 3 457 

16. Interni stroški 5.877 1.899 2.347 81 

17. SKUPAJ ODHODKI 57.063 38.894 33.677 116 

            

18. POSLOVNI IZID 7.208 36.055 22.838 158 

 
V Občini Cerkno smo poslovanje te dejavnosti v letu 2021 prav tako zaključili s pozitivnim rezultatom, ki na zbiranju komunalnih 

odpadkov znaša 62.174 € in na bioloških odpadkih 5.129 €. Pozitiven rezultat je posledica treh dejavnikov: 

 

• Občina Cerkno je iz svojega proračuna subvencionirala del starih natečenih izgub v višini 45.662 € brez DDV, kar smo 

glede na delež v nabranih preteklih izgubah razdelili med obe storitvi (MKO in BIO); 
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• uveljavitev novih cen s 1. 8. 2021; 

• višji prihodki iz naslova posebnih storitev, in sicer v višini 28.297 € (leta 2020 – 8.297 €), kar je zlasti posledica dodatno 

vključenih poslovnih uporabnikov v obračun storitev ravnanja z odpadki, kakor tudi zvišanih količin in odkupnih cen pri 

prodaji surovin. 

ZBIRANJE ODPADKOV  
(vseh vrst razen BIO) - Cerkno 

Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 264.918 245.786 198.715 124 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 3.135 2.042 2.666 77 

3. Drugi poslovni prihodki 0 45.089 4.345 1.038 

4. Finančni prihodki 197 439 220 199 

5. Drugi prihodki 637 496 1.121 44 

6. Interni prihodki 9.657 16.052 14.652 110 

7. SKUPAJ PRIHODKI 278.544 309.904 221.719 140 

            

8. Stroški mat., blaga 24.456 28.796 20.974 137 

9. Stroški storitev 49.043 50.321 47.792 105 

10. Najemnina infrastrukture 5.800 5.142 5.626 91 

11. Stroški dela 102.241 100.025 101.281 99 

12. Odpisi vrednosti 26.585 24.992 23.589 106 

13. Drugi poslovni odhodki 1.264 820 1.026 80 

14. Finančni odhodki 1.285 818 1.428 57 

15. Drugi odhodki 6 97 26 372 

16. Interni stroški 36.158 36.718 33.366 110 

17. SKUPAJ ODHODKI 246.836 247.729 235.109 105 

            

18. POSLOVNI IZID 31.707 62.174 -13.390 564 

 

ZBIRANJE IN OBDELAVA  
BIOLOŠKIH ODPADKOV - Cerkno 

Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 19.151 18.310 15.029 122 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 253 730 1.105 66 

3. Drugi poslovni prihodki 0 4.344 429 1.013 

4. Finančni prihodki 17 46 20 234 

5. Drugi prihodki 55 43 55 78 

6. Interni prihodki 792 572 592 97 

7. SKUPAJ PRIHODKI 20.268 24.046 17.230 140 

            

8. Stroški mat., blaga 1.239 1.007 1.364 74 

9. Stroški storitev 2.966 2.874 3.207 90 

10. Najemnina infrastrukture 450 541 525 103 

11. Stroški dela 8.891 11.090 9.073 122 

12. Odpisi vrednosti 1.274 1.655 1.861 89 

13. Drugi poslovni odhodki 116 73 94 78 

14. Finančni odhodki 112 77 130 59 

15. Drugi odhodki 1 8 2 439 

16. Interni stroški 2.101 1.592 1.634 98 

17. SKUPAJ ODHODKI 17.149 18.917 17.890 106 

            

18. POSLOVNI IZID 3.119 5.129 -660 877 
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Druge obvezne GJS 
 

Vzdrževanje in urejanje javnih površin ter občinskih cest 
 

Občinski svet Občine Idrija je na svoji zadnji seji v letu 2020 potrdil nove cene za vse te dejavnosti, ki so stopile v veljavo s 1. 

1. 2021, razen za zimsko službo, pri kateri so cene stopile v veljavo že s 15. 11. 2020, ob pričetku zimske sezone.  

 

Enoto so v letu 2021 dodatno bremenili visoki stroški materiala in stroški vzdrževanja osnovnih sredstev. Navedeni stroški so 

bili v letu 2021 višji za skoraj 10.000 € v primerjavi z letom 2020 in so tako presegli 25.000 €. Potrjuje se dejstvo, da se s 

staranjem opreme tovrstni stroški povečujejo. Hkrati se zavedamo negativnega vpliva soli, ki ji je oprema v času izvajanja 

zimske službe izpostavljena, kar se odraža v njeni krajši življenjski dobi oziroma zahteva dodatna popravila in vzdrževanja.  

 

 

Vzdrževanje lokalnih cest  

 

Vzdrževanje lokalnih cest se je izvajalo po 

potrjenem Izvedbenem programu letnega 

vzdrževanja, kar vključuje redne preglede lo-

kalnih cest s sočasnim krpanjem udarnih 

jam, redno vzdrževanje prometnih površin z 

vzdrževanjem odvodnjavanja meteornih vod, 

košnjo obcestnega sveta, popravilo bankin, 

vzdrževanje makadamskih prometnih povr-

šin ter druga predpisana opravila.  

 

V letu 2021 je nemoteno potekala pregledni-

ška služba, ki jo izvajamo skladno z zahte-

vami področne zakonodaje. Vsa opažanja in 

zaznave se beležijo v programu LUZ, do ka-

terega imajo dostop tudi zaposleni na Občini, 

in predstavniki krajevnih skupnosti. Enkrat 

tedensko Občina prejme še povzetek vseh 

zaznamb (dnevniško poročilo). 

 

V spodnji preglednici navajamo podatke o dolžinah cest, ki so predmet vzdrževanja. 

 

Podatki o dolžinah cest (km) 31. 12. 2022 

Lokalne ceste 160,522 

Zbirne mestne ceste v mestu Idrija 1,129 

Mestne ceste v mestu Idrija in v Spodnji Idriji 9,259 

Javne poti v naseljih in med naselji v občini  217,654 

SKUPAJ 388,564 
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V letu 2021 smo nabavili priključek pometalne naprave, ki nam omogoča 

hitrejše in učinkovitejše spomladansko pometanje cest. Priključek je opti-

malen, saj lahko tako tudi učinkoviteje izrabimo traktor, ki sicer izvaja dela 

v zimski službi in košnjo trave v poletnih mesecih.   

 

 

 

 

 

 

V spodnji preglednici navajamo nekaj intervencij, ki smo jih imeli v letu 2021:  

 

Izvajanje del je zelo dinamično in zahteva pri načrtova-

nju veliko pozornosti, saj se zaradi vremenskih vplivov 

in drugih nepredvidenih dogodkov načrt dela lahko zelo 

hitro spremeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.01.2021 Podor skal na cesti v Idrijske Krnice 

22.03.2021 Odstranitev ruševin s pločnika na Gregorčičevi ulici 

12.04.2021 

Raztreseni lesni sekanci po cesti od Dol do križišča za Za-

vratec 

3.05.2021 Odstranitev kamenja in vejevja s ceste Idrija-Vojsko 

6.05.2021 Odstranitev večjega kamenja s ceste Idrija-Vojsko 

14.06.2021 

Posip oljnega madeža od Cerkve na Vojskem proti teka-

škemu centru 

21.06.2021 

Odstranitev drevja ki visi nad cesto Idrija-Vojsko pred Ko-

čevšem 

2.07.2021 Odstranitev skal na cesti Idrija-Vojsko 

3.07.2021 Kamenje na cesti v Idrijsko Belo 

11.07.2021 Odstranitev drevja, ki je priletelo na cesto Idrija-Idrijska Bela 
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VZDRŽEVANJE CEST - Idrija Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 598.975 599.700 421.090 142 

3. Drugi poslovni prihodki 0 15.947 12.728 125 

4. Finančni prihodki 650 1.267 608 208 

5. Drugi prihodki 2.103 3.149 2.720 116 

6. Interni prihodki 42.588 91.393 97.887 93 

7. SKUPAJ PRIHODKI 644.315 711.456 535.033 133 

            

8. Stroški mat., blaga 78.735 61.473 88.883 69 

9. Stroški storitev 119.411 283.351 151.314 187 

11. Stroški dela 357.217 318.796 265.706 120 

12. Odpisi vrednosti 66.898 31.249 34.786 90 

13. Drugi poslovni odhodki 3.623 2.330 1.459 160 

14. Finančni odhodki 4.244 2.391 3.278 73 

15. Drugi odhodki 19 364 34 1.076 

16. Interni stroški 7.423 11.356 13.962 81 

17. SKUPAJ ODHODKI 637.570 711.309 559.422 127 

            

18. POSLOVNI IZID 6.745 146 -24.388 0,6 

 

Zimsko vzdrževanje cest in javnih površin 

 

Zimska služba je tudi v letu 2021 predstavljala pomem-

ben del aktivnosti vzdrževanja. V letu 2020 smo izvedli 

razpis za izvajanje zimske službe za obdobje treh zimskih 

sezon. Pri tem je pomembno vlogo odigralo dejstvo, da je 

konkurenca specializiranih izvajalcev tovrstnih storitev na 

našem območju zanemarljiva oziroma je skorajda ni. 

 

Zimsko vzdrževanje cest in javnih površin tako izvajamo 

s široko mrežo manjših lokalnih podizvajalcev, s katerimi 

zagotavljamo prevoznost cest in ustrezno raven izvajanja 

naših nalog v skladu z veljavno zakonodajo. Pri tem mo-

ramo opozoriti, da se pričakovanja občanov po še višjem 

standardu izvajanja zimskega vzdrževanja cest poveču-

jejo, kar pa je seveda povezano s povečanjem finančnih 

sredstev, ki bi jih bilo posledično treba zagotoviti.   

 

Občinski proračun je bil glede na nadpovprečno sezono zimske službe, že sicer zelo obremenjen. V letu 2021 smo tako porabili 

100 ton več soli in 240 ton več peska kot leto pred tem. Tudi doseženi poslovni prihodki te dejavnosti v letu 2021 to izkazujejo, 

saj dosežke preteklega leta presegajo za 46 %. 
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ZIMSKA SLUŽBA - Idrija Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 253.093 688.279 471.779 146 

3. Drugi poslovni prihodki 0 6.691 7.302 92 

4. Finančni prihodki 181 565 184 306 

5. Drugi prihodki 2.587 1.508 3.590 42 

6. Interni prihodki 34.593 42.075 35.578 118 

7. SKUPAJ PRIHODKI 290.453 739.119 518.434 143 

            

8. Stroški mat., blaga 31.600 91.097 72.006 127 

9. Stroški storitev 120.597 411.028 265.641 155 

11. Stroški dela 98.054 134.611 158.169 85 

12. Odpisi vrednosti 20.643 36.600 39.947 92 

13. Drugi poslovni odhodki 704 1.254 2.067 61 

14. Finančni odhodki 1.184 960 2.002 48 

15. Drugi odhodki 5 39 75 51 

16. Interni stroški 14.066 30.659 21.557 142 

17. SKUPAJ ODHODKI 286.853 706.248 561.465 126 

            

18. POSLOVNI IZID 3.599 32.871 -43.032 176 

 

 

 

Vzdrževanje javnih površin 

 

Tudi v letu 2021 smo na javnih površinah v Idriji in 

Spodnji Idriji izvajali opravila v skladu s programom 

Vzdrževanja javnih utrjenih in zelenih površin, tako 

v krajevnih skupnosti mesta Idrija, kot tudi v Spodnji 

Idriji. 

 

Glede na pričakovanja naročnika (Občine Idrija) po 

pogostejšem ročnem pometanju ulic, pešpoti in 

pločnikov, stopnišč ter drugih površin v I. prioriteti 

(zelo frekventna območja), smo se v začetku leta 

2022 dogovorili, da se dnevno izvajajo posamezne 

aktivnosti, ki bodo pripomogle k vzdrževanju javne 

snage na ustrezni ravni. 

 

 

V spodnji tabeli so predstavljene posamezne vrste javnih površin. 

 

Podatki o javnih površinah - v Idriji in Spodnji Idriji 31.12.2021 

Dolžina ulic, pešpoti in pločnikov (m') 9.710 

Površina stopnišč (m2) 251 

Površina parkirišč, avtobusnih postajališč in drugih površin (m2) 17.512 

Vzdrževane zelene površine – košnja (m2) 72.093 
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V letu 2021 smo ustvarili 158.832 € prihodkov iz naslova te dejavnosti, kar je za skoraj 27 % več kot leto prej. Hkrati smo 

beležili višje stroške storitev. Pri tem je treba upoštevati, da so naročniki, tako občina kot tudi krajevne skupnosti, zvišali priča-

kovane standarde urejenosti teh površin, s tem pa se je povečal tudi obseg opravljenih del zunanjih izvajalcev, saj z lastnimi 

zmogljivostmi ne moremo zagotoviti celovite in pravočasne izvedbe teh del. 

 

VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN  
- Idrija 

Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 164.768 158.832 125.155 127 

3. Drugi poslovni prihodki  0 3.081 20.573 15 

4. Finančni prihodki 210 370 208 178 

5. Drugi prihodki 678 946 588 161 

6. Interni prihodki 20.575 18.867 27.075 70 

7. SKUPAJ PRIHODKI 186.230 182.096 173.598 105 

            

8. Stroški mat., blaga 15.849 6.074 16.416 37 

9. Stroški storitev 31.094 71.376 45.208 158 

11. Stroški dela 110.013 80.668 101.716 79 

12. Odpisi vrednosti 8.166 7.753 10.506 74 

13. Drugi poslovni odhodki 914 630 861 73 

14. Finančni odhodki 1.368 684 1.350 51 

15. Drugi odhodki 6 78 20 389 

16. Interni stroški 16.233 14.126 19.217 74 

17. SKUPAJ ODHODKI 183.642 181.390 195.293 93 

            

18. POSLOVNI IZID 2.588 706 -21.695 103 

 

 

24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti 
 
24-urna dežurna služba, ki jo kot obvezno GJS določa Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti10 (v nadaljevanju Zakon) 

sprejet v letu 2016, zajema izvedbo storitev prevoza pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali 

zdravstvenega zavoda in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh. Zagotavljati se mora 

neprekinjeno, 24/7, vse dni v letu. 

 
V občini Idrija smo jo, kot ločeno dejavnost in v skladu s predpisi, pričeli izvajati in evidentirati v letu 2019, v občini Cerkno pa 

s 1. 1. 2021. 

 
V letu 2021 smo v občini Idrija izvedli 76 prvih prevozov, v občini Cerkno pa 17, kar je manj od načrtovanih. 

 

Opravljene aktivnosti 24-urne službe Načrt 2021 2021 2020 2019 I N21/21 I 21/20 

Idrija 95 76 94 92 80 81 

Cerkno 17 17 0 0 100 0 

 
V sklopu te dejavnosti se izvajajo tudi prevozi na obdukcijo. V občini Idrija smo tako izvedli 20 takšnih prevozov, v občini 

Cerkno pa 4, enako tudi skupaj za druge občine.  

 

Opravljene aktivnosti prevozov na obdukcijo 2021 2020 2019 I 21/20 

Idrija 20 14 4 143 

Cerkno 6 4 4 150 

Ostale občine 5 4 4 125 

 
10 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16). 
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Na dejavnosti smo skupaj ustvarili 45.272 € prihodkov. Opravljene ure na tej dejavnosti se evidentirajo ločeno za vsako izmed 

občin.  

 

24-URNA DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA – 
Idrija 

Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 28.334 29.347 28.665 102 

3. Drugi poslovni prihodki 0 219 1.076 20 

4. Finančni prihodki 35 92 60 153 

5. Drugi prihodki 112 88 584 15 

6. Interni prihodki 8.592 15.525 50.599 31 

7. SKUPAJ PRIHODKI 37.073 45.272 80.985 56 

            

8. Stroški mat., blaga 2.306 3.037 6.170 49 

9. Stroški storitev 3.037 2.502 6.636 38 

11. Stroški dela 21.717 28.021 46.934 60 

12. Odpisi vrednosti 746 1.922 8.777 22 

13. Drugi poslovni odhodki 135 332 163 204 

14. Finančni odhodki 227 149 437 34 

15. Drugi odhodki 1 6 20 30 

16. Interni stroški 8.204 10.488 8.984 117 

17. SKUPAJ ODHODKI 36.372 46.456 78.121 60 

            

18. POSLOVNI IZID 701 -1.184 2.863 -59 

 

 

24-URNA DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA – 
Cerkno 

Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 7.142 9.212 0 - 

3. Drugi poslovni prihodki 0 80 0 - 

4. Finančni prihodki 10 23 0 - 

5. Drugi prihodki 34 58 0 - 

6. Interni prihodki 2.878 8.909 0 - 

7. SKUPAJ PRIHODKI 10.064 18.283 0 - 

          

8. Stroški mat., blaga 412 758 0 - 

9. Stroški storitev 1.001 1.148 0 - 

11. Stroški dela 6.645 10.743 0 - 

12. Odpisi vrednosti 190 603 0 - 

13. Drugi poslovni odhodki 40 224 0 - 

14. Finančni odhodki 68 93 0 - 

15. Drugi odhodki 0 8 0 - 

16. Interni stroški 1.361 4.522 0 - 

17. SKUPAJ ODHODKI 9.717 18.100 0 - 

          

18. POSLOVNI IZID 347 183 0 - 
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Izbirne GJS 
 

Upravljanje pokopališč 
 

V letu 2021 smo upravljali s tremi pokopališči na območju občine Idrija: v Idriji, Sp. Idriji in Godoviču. Občina v letu 2021 ni 

investirala v večja vzdrževalna dela. 

 

Konec leta 2021 je bilo v najem oddanih 9 grobov manj kot leto prej. Razlog je v tem, da je v letu 2021 najem grobnega prostora 

odpovedalo kar 12 najemnikov, in sicer na pokopališču Idrija 10, na ostalih dveh pokopališčih pa po en najemnik. 

 

V spodnji tabeli prikazujemo stanje oddanih in prostih grobnih prostorov, med katerimi so zajeti le tisti, ki so primerni za oddajo 

v najem.  

 

Evidenca grobnih prostorov 

Prosti grobni prostori 

na dan  

31. 12. 2021 

Oddani v 2021 Oddani v 2020 Oddani v 2019 

Idrija 67 1457 1466 1455 

Spodnja Idrija 165 477 470 469 

Godovič 3 126 123 122 

 

 

V letu 2022 Občina Idrija načrtuje izvedbo 

nujno potrebne širitve pokopališča v Godoviču.  

 

Interni prihodki enote so realizirani iz naslova 

oddajanja vozila v uporabo pogrebni dejavnosti 

in 24-urni dežurni pogrebni službi.  

 

S tem vozilom so povezani tudi povečani stro-

ški vzdrževanja v letu 2021, ki so skupaj zna-

šali skoraj 7.900 €, kar je v primerjavi z letom 

2020 dva in polkrat več.  

 

Med stroške storitev te enote uvrščamo tudi 

stroške ravnanja z odpadki, ki se v preteklih le-

tih niso obračunavali. Uskladili smo podatke 

dejanskega stanja zabojnikov, ki so v uporabi 

in tako izvajamo obračun skladno z inštalira-

nimi zabojniki. 
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VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ – Občina Idrija  Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 58.398 59.957 58.762 102 

3. Drugi poslovni prihodki 0 681 2.080 33 

4. Finančni prihodki 94 202 84 241 

5. Drugi prihodki 303 177 243 73 

6. Interni prihodki 39.598 63.148 26.260 241 

7. SKUPAJ PRIHODKI 98.393 124.164 87.430 142 

            

8. Stroški mat., blaga 4.327 8.837 5.064 175 

9. Stroški storitev 22.959 36.494 26.761 136 

11. Stroški dela 59.371 49.342 44.353 111 

12. Odpisi vrednosti 1.465 6.649 2.081 320 

13. Drugi poslovni odhodki 364 289 274 105 

14. Finančni odhodki 612 331 564 59 

15. Drugi odhodki 3 46 9 520 

16. Interni stroški 8.351 20.128 6.579 306 

17. SKUPAJ ODHODKI 97.451 122.116 85.686 143 

            

18. POSLOVNI IZID 942 2.048 1.744 117 

 

Oskrba s toplotno energijo 
 

Z dejavnostjo oskrbe s toplotno energijo smo sicer zaključili z 31. 8. 2020. V letu 2021 smo nato prejeli zahtevek s strani 

odjemalca, Zdravstvenega doma Idrija, za izstavitev dobropisa za preveč obračunane količine v času od 1. 1. 2018 do 31. 5. 

2020. Ugotovljeno je bilo, da smo kot dobavitelj ves čas obračunavali porabo po kalorimetru, ki je bil nameščen v kotlovnici, in 

ne po kalorimetru, ki je nameščen pri odjemalcu, kakor je bilo dogovorjeno v medsebojni pogodbi, veljavni od 1. 9. 2017. 

 

Odjemalec je dostavil vso potrebno dokumentacijo, s katero je dokazal, da je zagotavljal izvajanje ustreznih meritev na ustrez-

nem kalorimetru.  

 

Zaradi zgoraj zapisanih jasnih dejstev, smo bili primorani odjemalcu priznati dobropis za preveč obračunane dobave toplote 

v višini 21.220,44 € brez DDV. 

 

PROIZVODNJA IN DISTRIBUCIJA 
TOPLOTE - Idrija  

Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 0 -21.220 0 - 

7. SKUPAJ PRIHODKI 0 -21.220 0 - 

            

          

18. POSLOVNI IZID 0 -21.220 0 - 
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Druge dejavnosti 
 

Poslovni prihodki in odhodki tržnih delov dejavnosti se v večini nanašajo na sodelovanje pri izvajanju projektov gradenj in 

obnov komunalne infrastrukture (z montažnimi, zaključnimi deli) oziroma gradenj individualnih priključkov.  

 

Na tržnem delu oskrbe s pitno vodo evidentiramo izvedbe novih priključkov in podobne aktivnosti, povezane z oskrbo s pitno 

vodo. V tem okviru smo evidentirali tudi vzdrževanje hidrantov, ki ga Občina Idrija financira iz proračunske postavke. V letu 

2021 smo vgradili 7 novih priključkov, kar je nekaj več od načrtovanih. Pri tem smo ustvarili skupno 11.352 € presežka pred 

davki.  

 

Vgradnja novih vodovodnih priključkov Načrt 2021 2021 2020 2019 I 21/N21 I 21/20 

Gospodinjstva 65 5 17 11 8 29 

Ostali 1 2 2 9 0 100 

Skupaj 66 7 19 20 11 37 

 

Za vse tržne dejavnosti velja, da na enoto neposredno ni razporejen noben delavec, zato se stroški njihovega dela izkazujejo 

kot interni stroški dejavnosti, ki so v izkazih poslovnih izidov razvidni kot interni stroški. 

 

OSKRBA S PITNO VODO – trg Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 30.000 120.515 92.046 131 

6. Interni prihodki 0 0 746 0 

7. SKUPAJ PRIHODKI 30.000 120.515 92.791 130 

            

8. Stroški mat., blaga 9.500 41.590 20.836 200 

9. Stroški storitev 6.200 18.621 22.823 82 

12. Odpisi vrednosti 25 106 110 97 

13. Drugi poslovni odhodki 0 30 0 0 

16. Interni stroški 13.000 48.817 31.098 157 

17. SKUPAJ ODHODKI 28.725 109.163 74.866 146 

            

18. POSLOVNI IZID 1.275 11.352 17.925 63 

 

 

Tržna dejavnost v delu kanalizacije je ustvarila 13.422 € poslovnih prihodkov in ob tem 1.861 € presežka prihodkov nad od-

hodki. V letu 2021 smo izvedli 4 nove kanalizacijske priključke. V okviru te dejavnosti smo evidentirali tudi izvedbo investicijskih 

del na čistilni napravi Idrija, ki jih je financirala Občina Idrija. 

 

Število novih kanalizacijskih priključkov 2021 2020 2019 I 21/20 

Gospodinjstva 3 5 10 60 

Ostali 1 3 0 33 

Skupaj 4 8 10 50 
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ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 
ODPADNE VODE – trg 

Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 15.000 13.422 16.737 80 

7. SKUPAJ PRIHODKI 15.000 13.422 16.737 80 

            

8. Stroški mat., blaga 4.500 370 1.403 26 

9. Stroški storitev 5.000 2.735 7.688 36 

12. Odpisi vrednosti 20 8 17 49 

16. Interni stroški 4.500 8.448 4.457 62 

17. SKUPAJ ODHODKI 14.020 11.561 13.565 85 

            

18. POSLOVNI IZID 980 1.861 3.172 59 

 

 

Zaprti odlagališči nenevarnih komunalnih odpadkov Ljubevč in Raskovec 
 

Skladno z izdanima okoljevarstvenima dovoljenjema za 

obe zaprti odlagališči, smo tudi v letu 2021 kot upravljavec 

izvajali aktivnosti vzdrževanja in varovanja odlagališč ter 

redne meritve in preglede stanja telesa odlagališča. Letno 

poročilo o ugotovitvah pregledov, meritvah in topografiji ob-

močja smo predložili Agenciji za okolje in Občinama lastni-

cama.  

 

Sredstva za kritje stroškov (skladno s podpisanima pogod-

bama za financiranje zakonsko predpisanih monitoringov in 

rednega vzdrževanja naprav, ki vplivajo na izsledke moni-

toringov, upravljanja odlagališča ter stroškov finančnega 

jamstva za obdobje 30 let) zagotavljata Občina Idrija in Ob-

čina Cerkno v dogovorjenih deležih.  

 

Zagotovili smo terenske meritve ter meritve osnovnih, indikativnih in drugih onesnaževal v podzemnih vodah na obeh odlaga-

liščih, na odlagališču Ljubevč pa tudi monitoring stanja površinskih vod. Izcedne vode z odlagališča Ljubevč se pred iztokom 

v potok Grohovt ustrezno očistijo na rastlinski čistilni napravi. Na podlagi analiz ugotavljamo, da odlagališče Ljubevč ne vpliva 

na kakovost površinskih voda. Odlagališče Raskovec nima urejenega tesnjenja tal, zato izcednih vod ni mogoče zajeti in 

ustrezno očistiti. Odlagališče ni tesnjeno, zato lahko zaradi odloženih komunalnih odpadkov, gradbenih odpadkov, rudniške 

halde, v podzemni vodi na vplivnem območju odlagališča pričakujemo povečane koncentracije parametrov (kot posledico raz-

gradnje in izluževanja odpadkov) amonija, nitratov, nitritov, mineralnih olj, sulfatov, kloridov, TOC, železa in živega srebra. 

 

Dvakrat letno merimo še emisije toplogrednih plinov iz petih plinjakov na odlagališču Raskovec. Odlagališče Ljubevč nima 

plinjakov, zato se od leta 2019 dalje meritve zagotavlja s pomočjo kupole, v katero se iz površine odlagališča odvajajo plini. 

Na podlagi pridobljenih podatkov je bilo zaključeno, da upravljavcu ni potrebno poročati v evropski register izpustov in prenosu 

onesnaževal, ker nobeno onesnaževalo ni presegalo praga za poročanje.  

 

Skladno s potrjeno novelacijo Programa obratovalnega monitoringa podzemnih vod za odlagališče nenevarnih odpadkov Lju-

bevč iz leta 2017, smo na odlagališču uredili dodatna merilna mesta in v vrtini v Ljubevču namestiti elektronski merilec gladine 

podzemne vode.  

 

Na odlagališču Raskovec smo v letu 2020, skladno z Odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, izdano dne 19. 2. 2020,  

namestili biofilter, ki čisti odlagališčne pline. 
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Z obema Občinama smo podpisali aneks k spremembi načina obračuna del, saj prejšnja pogodba oziroma aneks nista zago-

tavljala kritja administrativnih stroškov. Poleg tega ni bil v celoti krit strošek dela oziroma skupnih stroškov. Novi pogoji veljajo 

od 1. 1. 2021 naprej. 

 

UPRAVLJANJE Z ZAPRTIMI ODLAGALIŠČI Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 68.534 58.229 60.995 96 

7. SKUPAJ PRIHODKI 68.534 58.229 60.995 96 

            

8. Stroški mat., blaga 0 104 38 274 

9. Stroški storitev 47.000 46.252 51.098 91 

12. Odpisi vrednosti 0 70 108 65 

16. Interni stroški 21.000 10.392 11.576 90 

17. SKUPAJ ODHODKI 68.000 56.818 62.820 90 

            

18. POSLOVNI IZID 534 1.410 -1.825 177 

 

 

Gradbeništvo 
 

V sklopu gradbene dejavnosti smo izvajali 
le manjša dela in pri tem dosegli prihodke 
v skupni vrednosti 41.321 €.  
 

Na enoto v osnovi ni razporejen noben 

delavec, ampak dela izvajajo delavci, ki 

so razporejeni na druge dejavnosti v pod-

jetju. Navedeni stroški se tako izkazujejo 

kot interni stroški dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

GRADBENE STORITVE – trg  Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 35.000 41.334 128.413 32 

3. Drugi poslovni prihodki 0 0 2 0 

5. Drugi prihodki 0 3.780 0 - 

6. Interni prihodki 0 0 12.551 0 

7. SKUPAJ PRIHODKI 35.000 45.114 140.965 32 

            

8. Stroški mat., blaga 9.000 3.914 14.281 27 

9. Stroški storitev 10.000 4.091 40.531 10 

12. Odpisi vrednosti 5.156 74 1.178 6 

13. Drugi poslovni odhodki 0 148 318 46 

16. Interni stroški 10.000 28.046 82.691 34 

17. SKUPAJ ODHODKI 34.156 36.273 138.999 26 

            

18. POSLOVNI IZID 844 8.842 1.966 450 
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Pogrebna dejavnost 
 

 

Pogrebne storitve izvajamo le v lokalnem oko-

lju, torej na območju Idrije in Cerkna. V letu 

2021 je bilo skupaj izvedenih 177 pogrebnih 

svečanosti. Od tega jih je naše podjetje izvedlo  

144. Skupaj je to 9 pogrebnih svečanosti več 

kot leta 2020 in 16 več od načrtovanih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatki o opravljenih pogrebih Načrt 2021 2021 2020 2019 

  Idrija 

Število vseh pokopov 116 115 108 117 

 - od tega število klasičnih pokopov 10 5 16 15 

 - od tega število žarnih pokopov 103 110 92 102 

 - od tega raztros (znotraj pokopališča) 3 3 3 2 

 - od tega raztros (izven pokopališča) 0 1 0 0 

Število izvedenih pogrebnih svečanosti s strani Komunale 100 100 98 101 

  Cerkno 

Število vseh pokopov 45 62 60 38 

 - od tega število klasičnih pokopov 5 1 1 5 

 - od tega število žarnih pokopov 39 61 59 33 

 - od tega raztros (znotraj pokopališča) 1 0 0 1 

 - od tega raztros (izven pokopališča) 0 3 0 0 

Število izvedenih pogrebnih svečanosti s strani Komunale 33 44 50 31 

 

V letu 2021 beležimo nekoliko višje prihodke te dejavnosti, hkrati pa tudi višje stroške storitev, ki predstavljajo storitve 24-urne 
službe, izvedene s strani drugih koncesionarjev in storitve, ki jih izvede podjetje Žale d.o.o. 
 
Na enoto neposredno ni razporejen noben delavec, ampak pri pogrebnih svečanostih sodelujejo delavci, ki so razporejeni na 
pokopališko dejavnost in 24-urno dežurno službo ter druge dejavnosti v podjetju. Navedeni stroški se tako izkazujejo kot interni 
stroški dejavnosti. 
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POGREBNA DEJAVNOST  
Idrija in druge občine 

Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 97.000 119.665 112.924 106 

7. SKUPAJ PRIHODKI 97.000 119.665 112.924 106 

            

8. Stroški mat., blaga 18.000 16.260 27.593 59 

9. Stroški storitev 26.600 39.774 31.818 125 

12. Odpisi vrednosti 5.915 1.680 1.127 149 

13. Drugi poslovni odhodki 0 1.923 140 1.374 

16. Interni stroški 46.000 44.267 47.703 93 

17. SKUPAJ ODHODKI 96.515 103.904 108.382 96 

            

18. POSLOVNI IZID 485 15.760 4.543 347 

 
Za območje občine Cerkno pogrebno dejavnost izvajamo v skladu z Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti. Bistvenih 

odstopanj glede na leto 2020 ne beležimo. 

 

POGREBNA DEJAVNOST – Cerkno Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 53.435 63.432 66.363 96 

7. SKUPAJ PRIHODKI 53.435 63.432 66.363 96 

            

8. Stroški mat., blaga 7.000 9.490 15.237 62 

9. Stroški storitev 14.000 20.432 22.031 93 

12. Odpisi vrednosti 1.530 849 721 118 

13. Drugi poslovni odhodki 0 1.137  0 - 

16. Interni stroški 30.000 24.383 24.079 101 

17. SKUPAJ ODHODKI 52.530 56.291 62.068 91 

            

18. POSLOVNI IZID 905 7.141 4.295 166 

 

 

Upravljanje nepremičnin 
 
Upravljanje nepremičnin obsega upravljanje občinskih nepremičnin (stanovanj, poslovnih prostorov, objektov), kakor tudi sta-

novanj v lasti drugih javnih lastnikov (Stanovanjskega Sklada Republike Slovenije (SSRS) in Zdravstvenega doma Idrija) ter 

upravljanje večstanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih stavb v občinah Idrija, Cerkno in Žiri. Po letih negativnega poslovanja 

se je trend uspešnosti obrnil v pozitivno smer. 
 
Dejavnost obsega vodenje postopkov prevzema in oddaje stanovanjskih stavb in stanovanj ter poslovnih prostorov, izdelavo 

letnih načrtov dela, zagotavljanje tekočega in investicijskega vzdrževanja, izvajanje intervencijskih posegov, pripravo poročil 

in druge predpisane naloge. V okviru oddajanja stanovanj in poslovnih prostorov v najem se zagotavlja tudi vodenje ustreznih 

evidenc, točkovanje stanovanj in poslovnih prostorov, izračun najemnin in pripravo najemnih pogodb, preverjanje pravilne rabe 

stanovanj, skrb za varno bivanje najemnikov v stanovanjih oziroma nemoteno delo zaposlenih v poslovnih prostorih ter zasto-

panje lastnika v okviru danih pooblastil. Za opravljanje storitev Komunali pripada nadomestilo v višini, določeni v pogodbah, 

sklenjenih z etažnimi lastniki.  
 
Nove cene teh storitev smo uveljavili s 1. 1. 2021. K izboljšani uspešnosti poslovanja je pripomogla tudi racionalizacija pri 

kadrih, saj smo število zaposlenih zmanjšali za enega delavca. Tako imamo zaposlena dva sodelavca na delovnem mestu 

upravnika objektov, ki so v zasebni lasti ter eno sodelavko, ki upravlja enote v javni lasti. Ena od sodelavk te enote je odgovorna 

za obračun in izterjavo.  
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Tudi v letu 2021 smo nadaljevali s sklepanjem pogodb o sodelovanju z dobavitelji blaga in storitev za objekte v upravljanju, s 

katerimi si zagotovimo določeno nadomestilo za kritje stroškov izterjave oziroma prevzem rizika neplačil prefaktur etažnim 

lastnikom. Tako smo konec leta 2021 imeli sklenjenih 42 pogodb. V letu 2022 bomo na tem področju izboljšali sistematičnost 

oziroma celovitost ureditve za čim širši krog dobaviteljev. 
 
V spodnji tabeli je pregled števila dobaviteljev glede na dosežen odstotek nadomestila. 
 
Število dobaviteljev  

glede na % nadomestila 

3 4 4,5 5 5,1 6 10 SKUPAJ 

2020 2 0 1 2 1 31 1 38 

2021 2 0 1 2 1 36 0 42 

 

Na dan 31. 12. 2021 smo upravljali s 1633 enotami etažnih lastnikov.  

 

Število enot v upravljanju (etažni lastniki) 2021 2020 2019 I 21/20 

Stanovanja 1.428 1.470 1.452 97 

Poslovni prostori 205 190 139 108 

Skupaj 1.633 1.660 1.435 98 

 
Enot v lasti Občin, Zdravstvenega doma in Stanovanjskega sklada RS je skupaj 229. Med njimi so stanovanja, poslovni prostori 

in različni objekti na podeželju, npr. stare osnovne šole ipd. Največ enot je seveda v lasti Občine Idrija. V spodnji tabeli so te 

enote prikazane še glede na njihovo vrsto in lastništvo.  

 
Število stanovanj v upravljanju v lasti občin in drugih javnih 
lastnikov 

2021 2020 I 21/20 

Stanovanja in poslovni prostori OBČINA IDRIJA 188 185 102 

Stanovanja OBČINA CERKNO 32 33 97 

Stanovanja OBČINA ŽIRI 2 2 100 

Stanovanja ZDRAVSTVENI DOM 1 1 100 

Stanovanja SSRS 6 6 100 

Skupaj 229 227 101 

 
Dejavnost je v letu 2021 beležila pozitiven rezultat v višini 23.677 € pred davki, kar je odraz tako višjih prihodkov kot tudi 

znižanih stroškov glede na leto 2020. To pa so omogočili že prej omenjeni ukrepi racionalizacije in izboljšanja pogojev poslo-

vanja. 

 

UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 227.735 252.902 219.706 115 

3. Drugi poslovni prihodki 0 2.705 6.693 40 

4. Finančni prihodki 278 840 569 148 

5. Drugi prihodki 898 986 1.354 73 

6. Interni prihodki 30.735 6.693 31.019 22 

7. SKUPAJ PRIHODKI 259.645 264.127 259.341 102 

8. Stroški mat., blaga 19.589 4.581 15.364 30 

9. Stroški storitev 55.194 56.460 52.781 107 

11. Stroški dela 154.613 146.433 161.119 91 

12. Odpisi vrednosti 6.844 27.767 30.164 92 

13. Drugi poslovni odhodki 1.878 1.078 1.994 54 

14. Finančni odhodki 1.812 1.081 2.048 53 

15. Drugi odhodki 8 110 36 306 

16. Interni stroški 15.733 2.939 4.736 62 

17. SKUPAJ ODHODKI 255.671 240.449 268.243 90 

18. POSLOVNI IZID 3.974 23.677 -8.902 366 
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Dimnikarska služba 
 

Podjetje Raufnk d.o.o. je bilo v lasti Komunale do leta 2019, ko je bilo prodano podjetju Dimnikarstvo Žir d.o.o. V sklop prodaj-

nega dogovora je sodila tudi prodaja določenih osnovnih sredstev in drobnega materiala, za katere pa je kupec račun reklamiral 

in svoje obveznosti ni poravnal. Po pregledu evidenc je bilo ugotovljeno, da ne razpolagamo z verodostojno dokumentacijo, ki 

bi potrjevala upravičenost izdanega računa. Zaradi navedenega smo predmetni račun podjetju Raufnk d.o.o stornirali, dobropis 

pa ločeno evidentirali. 

 

DIMNIKARSKA SLUŽBA Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 0 -1.856 0 0 

7. SKUPAJ PRIHODKI 0 -1.856 0 0 

18. POSLOVNI IZID 0 -1.856 0 0 

 

 

Upravljanje športnih in kulturnih objektov (UŠKO) 
 

Dejavnost obsega upravljanje in vzdrževanje petih javnih športnih in dveh kulturnih objektov, oddajanje objektov za izvajanje 

javnih športnih in kulturnih programov ter oddajanje prostorov v najem tudi drugim ponudnikom. 

 

Športni in kulturni objekti v občini Idrija so: Športno rekreacijski center, Modra dvorana, Športni park Stanko Bloudek, Nogo-

metno igrišče pri Likarici, Balinarska dvorana, Rudniška dvorana in Večnamenska dvorana v Spodnji Idriji. Prednost pri uporabi 

objektov imajo Osnovna šola Idrija in izvajalci javnih športnih programov. Športne dvorane so dobro zasedene, nezasedenih 

terminov je malo. Za različne prireditve in kulturne dogodke je možno najeti Modro dvorano, Športni park Stanko Bloudek in 

Rudniško dvorano v Idriji ter Večnamensko dvorano v Spodnji Idriji. Občina Idrija z letnim javnim pozivom društvom in javnim 

zavodom omogoči enkratno brezplačno uporabo Rudniške dvorane, Večnamenske dvorane v Spodnji Idriji ali dvorane Film-

skega gledališča za neprofitni namen. 

 

Največji uporabnik Športno rekreacijskega centra Idrija je Osnovna šola Idrija, ki v objektu izvaja redno športno vzgojo za 

osnovnošolce (približno polovica prihodkov). Uporabnik nogometnega igrišča je skoraj v celoti Nogometni klub Idrija, katerega 

dejavnost sofinancira Občina Idrija, drugi uporabniki so najemniki igrišča z umetno travo. Uporabnik balinišča je Balinarski klub 

Idrija, ki izvaja svoje programe vadbe tako za mlade kot starejše kategorije. Občasni uporabniki balinišča so tudi varovanci 

Doma upokojencev Idrija. Dejavnost financira Občina Idrija. Uporabniki Rudniške dvorane so lokalna kulturna društva, katerih 

programe sofinancira Občina Idrija. Glavnino prihodkov dvorane v Sp. Idriji so doseženi iz oddajanja v uporabo fizičnim ose-

bam, ki med tednom najamejo dvorano za igranje badmintona in namiznega tenisa ter poslovnim uporabnikom za namene 

organiziranja različnih srečanj. 

 

Tudi v letu 2021 je bila dejavnost zaznamovana z vplivom epidemije. Veliko pozornosti je bilo treba v času izvajanja dejavnosti 

nameniti dodatnim ukrepom čiščenja objektov, v skladu z navodili NIJZ.  

 

Enota v letu 2021 beleži minimalni pozitivni rezultat, saj dejavnost kot taka ni namenjena ustvarjanju presežkov. Rezultat ni 

primerljiv z letom 2020, ko je Občina Idrija poravnala zahtevek za kritje preteklih izgub te dejavnosti, ki je znašal 205.602 €.  
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UŠKO Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 258.551 257.776 248.318 104 

3. Drugi poslovni prihodki  0 2.235 211.204 1,1 

4. Finančni prihodki 208 449 247 182 

5. Drugi prihodki 673 461 950 49 

6. Interni prihodki 5.551 4.792 16.780 29 

7. SKUPAJ PRIHODKI 264.984 265.713 477.500 56 

            

8. Stroški mat., blaga 25.837 22.906 29.307 78 

9. Stroški storitev 101.020 94.500 95.957 99 

11. Stroški dela 119.907 108.758 120.038 91 

12. Odpisi vrednosti 6.429 8.329 8.677 96 

13. Drugi poslovni odhodki 808 842 644 131 

14. Finančni odhodki 1.359 813 1.614 50 

15. Drugi odhodki 6 87 25 347 

16. Interni stroški 8.304 28.806 15.342 188 

17. SKUPAJ ODHODKI 263.671 265.041 271.604 98 

            

18. POSLOVNI IZID 1.313 672 205.896 0,3 

 

 

Servis 
 

Enoto servis smo oblikovali s 1. 8. 2020. Namen te enote, v katero sta razporejena dva delavca, je izvajanje nalog za ostale 

dejavnosti.  

 

Enota je v letu 2021 ustvarila 8.038 € presežka prihodkov nad stroški.  

SERVIS Načrt 2021 2021 2020 I 21/20 

1. Poslovni prihodki 27.367 50.868 18.537 274 

3. Drugi poslovni prihodki 0 921 139 662 

4. Finančni prihodki 139 298 54 549 

5. Drugi prihodki 449 303 998 30 

6. Interni prihodki 84.367 72.312 28.867 251 

7. SKUPAJ PRIHODKI 112.322 124.702 48.595 257 

            

8. Stroški mat., blaga 7.224 25.622 9.419 272 

9. Stroški storitev 13.847 8.442 4.949 171 

11. Stroški dela 80.417 71.174 31.155 228 

12. Odpisi vrednosti 7.536 7.797 3.843 203 

13. Drugi poslovni odhodki 539 542 62 880 

14. Finančni odhodki 906 542 345 157 

15. Drugi odhodki 4 57 15 371 

16. Interni stroški 816 2.490 935 266 

17. SKUPAJ ODHODKI 111.290 116.664 50.723 230 

            

18. POSLOVNI IZID 1.032 8.038 -2.128 478 
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

3.1. RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 

 

Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev 
 

Podlaga za sestavo računovodskih izkazov 

 

Podjetje računovodi v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o gospodarskih javnih službah, Slovenskimi raču-

novodskimi standardi (odslej SRS), Slovenskim računovodskim standardom 32 – Računovodske rešitve za izvajalce GJS, 

Pravili skrbnega računovodenja in internim Pravilnikom o računovodstvu. Računovodski izkazi in razvidi izkazujejo resničen in 

pošten prikaz premoženja in obveznosti, finančnega položaja in poslovni izid družbe. Pri oblikovanju računovodskih usmeritev, 

to je pravil in postopkov, ki jih je treba upoštevati in uporabljati pri sestavljanju računovodskih izkazov, smo upoštevali temeljne 

računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. 

Spoštovane so kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in celotnega računovodenja, to so predvsem razumljivost, 

ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Poslovno leto je enako koledarskemu letu. 

 

Podlaga za merjenje gospodarskih kategorij  

 

Podlaga za merjenje gospodarskih kategorij v računovodskih razvidih in izkazih so začetne izvirne vrednosti in končne poštene 

vrednosti, ki so razvidne iz knjigovodskih listin, v skladu s SRS in zakonodajo. Sredstvo se pripozna, če je verjetno, da bodo 

pritekale gospodarske koristi, povezane z njim in je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. Pripoznanje se 

odpravi, če se ne obvladujejo več nanj vezane pravice. Obveznosti se pripoznajo, če je verjetno, da se bodo zaradi njihove 

poravnave sredstva, ki omogočajo gospodarske koristi, zmanjšala in je mogoče znesek za njihovo poravnavo zanesljivo izme-

riti. 

 

Tečaj in način preračuna 

 

Sredstva in obveznosti, nominirana v tujih valutah, so bile preračunane v evre po referenčnem tečaju ECB na dan 31. decembra 

2021, oziroma na dan pripoznanja poslovnega dogodka.  

 

Primerljivost podatkov s preteklim letom 

 

Bilanca stanja je sestavljena v skladu s SRS 20 in prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov za tekoče in preteklo 

poslovno leto. Izkaz poslovnega izida je sestavljen v skladu s SRS 21 in prikazuje poslovni izid za tekoče in preteklo poslovno 

leto. Izkaz denarnih tokov je sestavljen v skladu s SRS 22 in prikazuje spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustrez-

nikov za tekoče in preteklo poslovno leto. 

 

Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih k računovodskim izkazom 

 

V računovodskih izkazih in pojasnilih k računovodskim izkazom so prikazani podatki poslovnega leta in primerjalnih obdobij, 

izraženi v evrih. 

 

Bistvene napake iz preteklih let 

 

Družba v poslovnem letu ni odkrila ali popravljala napak v računovodskih izkazih, ki bi pomembno vplivale na tekoče ali pretekla 

obdobja. 
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Spremembe računovodskih ocen in usmeritev 

 

Družba zagotavlja uresničevanje načela stanovitnosti in računovodskih usmeritev tudi v letu 2021. V obravnavanem poslovnem 

letu tudi ni spreminjala računovodskih ocen. 

 

BILANCA STANJA  

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, sestavljen skladno s 65. členom Zakona o gospodarskih družbah oziroma SRS 

20.  

 

SREDSTVA 

 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

 

Med neopredmetenimi sredstvi družba izkazuje naložbe v licence oziroma pravice za uporabo računalniških rešitev. V celoti 

so v lasti družbe in so bila pridobljena z nakupom od drugih pravnih oseb ter ovrednotena po modelu nabavne vrednosti, zato 

med letom ni bilo nobenih prevrednotenj. V nabavno vrednost se vštejejo tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve, pa tudi 

obresti od posojil za njihovo usposobitev do nastanka neopredmetenega sredstva. Nabavno vrednost neopredmetenega dol-

goročnega sredstva, nastalega v družbi, sestavljajo stroški, ki jih povzroči njegova zgraditev ali izdelava in posredni stroški 

njegove zgraditve ali izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati. Pripoznana so kot neopredmetena sredstva s končno dobo korist-

nosti in se amortizirajo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja z 10 % letno amortizacijsko stopnjo. 

 

Opredmetena osnovna sredstva 

 

Opredmetena osnovna sredstva so ob začetnem pripoznanju ovrednotena po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna 

cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve in stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njihovi usposobitvi za uporabo, 

pa tudi obresti od posojil za njihovo pridobitev (do usposobitve za uporabo). Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega 

sredstva, izdelanega v družbi, sestavljajo stroški, ki jih je povzročila njegova zgraditev ali izdelava, in posredni stroški njegove 

zgraditve ali izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati, vključno s stroški obresti od posojil za njegovo gradnjo ali izdelavo do 

usposobitve za uporabo. Bodoča vlaganja v opredmeteno osnovno sredstvo povečujejo njegovo nabavno vrednost, če pove-

čujejo njegove prihodnje koristi (v primerjavi s prvotno ocenjenimi). Stroški popravil in vzdrževanja opredmetenih osnovnih 

sredstev se pripoznajo kot odhodki obdobja, v katerem se pojavijo. Tako opredmetena osnovna sredstva kot tudi neopredme-

tena sredstva so razvrščena po vrstah in nahajališčih oziroma stroškovnih mestih. Amortizacija je obračunana po metodi ena-

komernega časovnega amortiziranja. Družba ne določa preostale vrednosti osnovnih sredstev. Prav tako amortizacijskih sto-

penj ne določa avtomatično glede na uvrstitev osnovnih sredstev v določeno skupino, temveč jo ob aktiviranju vsakega posa-

meznega osnovnega sredstva presodi glede na pričakovano dobo koristnosti. 

 

V spodnji tabeli so prikazane amortizacijske stopnje po posameznih skupinah osnovnih sredstev. 

  

Skupina osnovnih sredstev Amortizacijska stopnja 

Premoženjske pravice, neopredmetena OS                   od 1,2 % do 50 % 

Gradbeni objekti od 1,3 % do 3 % 

Deli gradbenih objektov 6 % 

Oprema od 3,33 % do 20 % 

Transportna oprema in vozila od 6,66 % do 20 % 

Računalniška oprema od 20 % do 50 % 

Drobni inventar od  20 % do 25 % 
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Opredmeteno osnovno sredstvo, pridobljeno na podlagi finančnega najema, je sestavni del opredmetenih osnovnih sredstev 

skupine, ki ji pripada. Njegova nabavna vrednost je enaka pošteni vrednosti ali sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin, in 

sicer tisti, ki je manjša. Razlika med čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odtujenega opredmetenega osnov-

nega sredstva se prenese med prevrednotovalne poslovne prihodke, če je prva večja od druge, oziroma med prevrednotovalne 

poslovne odhodke, če je druga večja od prve. Stroški, ki kasneje nastajajo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, 

povečujejo njegovo nabavno vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi; pri tem stro-

ški, ki omogočajo podaljšanje dobe koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva, najprej zmanjšajo do takrat obračunani 

amortizacijski popravek njegove vrednosti. 

 

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 evrov, 

se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar. Stvari drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost po dobavi-

teljevem obračunu ne presega 500 evrov, se lahko razporedijo med material«. 

 

Naložbe v opremo se po začetnem pripoznanju slabijo, če njihova knjigovodska vrednost presega nadomestljivo vrednost – ta 

se šteje kot poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje ali vrednost pri uporabi, odvisno od tega, katera je večja. Zmanj-

šanje knjigovodske vrednosti na nadomestljivo vrednost povzroči prevrednotovalne poslovne odhodke v zvezi z opredmetenimi 

osnovnimi sredstvi. Odprava oslabitve, pripoznane v prejšnjih obdobjih, se opravi zgolj, če se spremeni ocena, uporabljena za 

ugotovitev nadomestljive vrednosti pri pripoznanju zadnje izgube zaradi oslabitve. 

 

Zaloge 

 

Zaloge materiala razvrščamo v naslednje kategorije: 

· zaloge surovin in materiala v skladišču, 

· zaloge nadomestnih delov v skladišču, 

· zaloge drobnega inventarja in embalaže v skladišču, 

· zaloge zaščitnih sredstev v skladišču. 

 

Izkazujejo se po dejanskih nabavnih cenah, ki vključujejo tudi neposredne stroške nabave. Nakupna cena je zmanjšana za 

prejete popuste. Ob vsaki nabavi se izračuna nova povprečna cena enote v zalogi. Zmanjšanje (poraba) zalog se obračunava 

sproti po metodi FIFO (first in first out), kar pomeni, da so porabljene količine obračunane po prvih cenah zaloge, preostale pa 

po zadnjih.  

 

Ob koncu leta se vrednost zalog materiala v knjigah usklajuje s tržno vrednostjo materiala. Uskladitev se izvaja po posameznih 

postavkah zalog le, če gre za pomembne razlike. Uskladitev se izvaja le navzdol – kot oslabitev zalog. Zaloge niso bile oslab-

ljene, ker njihova knjigovodska vrednost, vključno s tisto po zadnjih dejanskih nabavnih cenah, ni presegala njihove tržne 

vrednosti. Drobni inventar, dan v uporabo, se prenese med stroške. Konec leta zalog nismo prevrednotovali, ker smo ugotovili, 

da njihova vrednost ne presega čiste iztržljive vrednosti. 

 

Kratkoročne finančne naložbe 

 

Kratkoročne finančne naložbe so naložbe, ki jih ima podjetje v posesti za obdobje krajše od leta dni. V bilanci stanja se izka-

zujejo z nabavnimi vrednostmi. Donosi, ki izvirajo iz tega naslova, povečujejo finančne prihodke. Takšnih naložb trenutno 

podjetje nima. 

 

Poslovne terjatve 

 

Kratkoročne poslovne terjatve so tiste, ki se predvidoma udenarijo v letu dni, pa tudi tiste dolgoročne terjatve, ki so že zapadle 

v plačilo ali pa bodo zapadle v plačilo v enem letu po datumu bilance stanja. Pojavljajo se večinoma do kupcev ali drugih 

financerjev iz naslova prodanih proizvodov in opravljenih storitev, lahko pa tudi do dobaviteljev prvin poslovnega procesa, do 

zaposlencev, do udeležencev pri razporejanju poslovnega izida, do financerjev in do uporabnikov finančnih naložb. Terjatve 

se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačane. Terjatve, za katere 

obstaja domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, se izkažejo kot dvomljive, če se je zaradi 
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njih začel sodni postopek pa kot sporne terjatve. Kot poslovne terjatve se ne štejejo finančne naložbe. Kot poslovne terjatve 

se štejejo tudi zneski odloženega davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih. 

 

Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo. Dani predujmi za opredmetena osnovna 

sredstva so v isti skupini kot opredmetena osnovna sredstva, dani predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva so 

sestavni del neopredmetenih dolgoročnih sredstev, dani predujmi za zaloge pa sestavni del zalog. Terjatve v posesti za trgo-

vanje so sestavni del kratkoročnih finančnih naložb. 

 

Terjatev iz naslova zaračunanih komunalnih storitev ni mogoče zavarovati, zato so izpostavljene tveganjem neplačila. Za 

zmanjšanje tovrstnih tveganj je družba oblikovala sistem stopnjevanih izterjevalnih ukrepov (telefonski in pisni opomini, usta-

vitev dobave vode, vlaganje izvršb, poboti, cesije, asignacije, dogovori o obročnem plačilu) in redno izvaja notranje kontrole 

nadzora gibanja in izterljivosti terjatev.  

 

Po SRS 5.23 se med letom popravki vrednosti terjatev, ki jih ni mogoče poplačati, lahko oblikujejo posamično ali v odstotku, 

izračunanem na podlagi izkušenj iz preteklih let in pričakovanj v prihodnosti. Popravki vrednosti zmanjšujejo knjigovodsko 

vrednost terjatve in povečujejo prevrednotovalne odhodke. Na koncu leta se preostali saldo popravka vrednosti uskladi z ute-

meljeno vrednostjo še ne poravnanih terjatev in se ustrezno poveča ali zmanjša. 

 

Družba pri oblikovanju popravkov vrednosti terjatev upošteva računovodsko usmeritev pavšalnega načina oblikovanja po-

pravka vrednosti terjatev, v višini terjatev, starejših od 1 leta. Družba hkrati presoja tudi terjatve znotraj obdobja enega leta in 

v primeru ocenjenih povečanih tveganj možnosti poplačila oblikuje dodatne, individualne popravke vrednosti terjatev. 

 

Denarna sredstva 

 

Denarna sredstva se ob začetnem pripoznanju izkažejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, po preveritvi, da imajo takšno 

naravo. Med denarna sredstva štejemo gotovino v blagajni, denarna sredstva na računih, kamor vštevamo sredstva na trans-

akcijskih računih, in depozite na odpoklic kot dobroimetje pri njej.  

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

Kapital 

 

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, rezerve, nastale zaradi vrednotenja po 

pošteni vrednosti, preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let in čisti poslovni izid poslovnega leta. Kategorije v okviru kapitala 

so prikazane in razvrščene v skladu z določili SRS 8. 

 

Celotni kapital podjetja se razčlenjuje na vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, 

čisti poslovni izid poslovnega leta in prevrednotovalne popravke kapitala. Prevrednotenje kapitala je sprememba njegove knji-

govodske vrednosti. Pojavi se kot splošno prevrednotenje kapitala ali kot posebno prevrednotenje kapitala.  

 

Kapitalske postavke kažejo stanje kapitala, ki pripada lastnikom v skladu z deleži v osnovnem kapitalu. Lastniška struktura 

kapitala je prikazana v uvodnem poglavju letnega poročila. Celotni kapital družbe je njegova obveznost do lastnikov, ki zapade 

v plačilo, če družba preneha delovati, pri čemer se velikost kapitala popravi glede na dosegljivo ceno čistega premoženja. 

Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo lastnikom. Zmanjšujejo 

ga izguba pri poslovanju ter odkupljeni lastni deleži in dvigi (izplačila). 

 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

 

Rezervacije se oblikujejo za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih na podlagi obvezujočih preteklih dogodkov pojavile v 

obdobju, ki ga ni mogoče z gotovostjo napovedati in katerih velikost je zanesljivo ocenjena. Njihov namen je v obliki vnaprej 

vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbrati zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma 

odhodkov. 
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Za dolgoročno odlaganje prihodkov in dolgoročno vnaprejšnje vračunavanje stroškov oziroma odhodkov se praviloma izdela 

večletni predračun oblikovanja in črpanja ustrezne dolgoročne rezervacije oziroma razmejitve ter na tej podlagi opredelijo 

odstotki od poslovnih prihodkov ali poslovnih odhodkov posameznih vrst, ki se vračunajo v posameznem letu. 

 

Dolgovi 

 

Dolgovi so lahko dolgoročni in kratkoročni, finančni in poslovni. Dolgoročni dolgovi so obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih 

sredstev, katerih rok zapadlosti je več kot leto dni od nastanka oziroma datuma bilance stanja. Kratkoročni dolgovi so pripoz-

nane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba poravnati najkasneje v letu dni. 

 

Vsi dolgovi se ob začetnem pripoznanju izkažejo z dejanskimi zneski, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin, pogodb ali 

drugih pravnih aktov. Dolgoročni dolgovi, ki so že zapadli v plačilo oziroma bodo zapadli v plačilo v letu dni po datumu bilance 

stanja, se razvrstijo med kratkoročne dolgove.  

 

Dolgovi se povečujejo za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave, če o tem 

obstaja sporazum ali pogodba z upnikom. Knjigovodska vrednost dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, popravljeni za nji-

hova povečanja ali zmanjšanja za odplačila glavnice ali skladno s sporazumi z upniki, dokler se ne pojavi potreba po prevre-

dnotenju dolgov. 

 

Dolgovi se zaradi spremembe kupne moči domače valute ne prevrednotujejo, razen če so izraženi v tuji valuti in se po njihovem 

prvem pripoznanju spremeni tečaj ali so izraženi v domači valuti in je med pogodbenima strankama dogovorjeno prevrednote-

nje z namenom ohranjanja njihove realne vrednosti. Povečanje dolgov povečuje redne finančne odhodke in njihovo zmanjšanje 

povečuje redne finančne prihodke. Dolgovi se lahko zaradi oslabitve prevrednotujejo, če je njihova po metodi veljavne obrestne 

mere izmerjena odplačna vrednost manjša od njihove knjigovodske vrednosti. Knjigovodsko vrednost takšnih dolgov je treba 

zmanjšati do njihove odplačne vrednosti in, preden so dokončno odplačani, za razliko povečati prevrednotovalni popravek 

kapitala v zvezi z dolgovi.  

 

Kratkoročne časovne razmejitve 

 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih pojavile v 

letu dni in katerih nastanek je verjeten. Zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma kratkoročno odložene odhodke in 

kratkoročno nezaračunane prihodke. Izkazujejo in razčlenjujejo se posebej po vrstah aktivnih časovnih razmejitev. 

 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno 

odložene prihodke. Izkazujejo in razčlenjujejo se posebej po vrstah pasivnih časovnih razmejitev. 

 

Vnaprej vračunani stroški oziroma vnaprej vračunani odhodki nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti 

ali poslovnega izida in zalog. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če storitve še niso opravljene, so pa zaračunane ali 

plačane. Prav tako nastajajo, če je upravičenost do priznanja prihodkov v poslovnem izidu v trenutku prodaje dvomljiva. 

 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

 

Izkaz poslovnega izida (odslej IPI) je temeljni računovodski izkaz, sestavljen po različici I v skladu s SRS 21. 

 

Prihodki 

 

V skladu s SRS 15 prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge prihodke.  

 

Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki. Prihodki od prodaje so tisti, 

ki izhajajo iz pogodb s kupci o prodaji blaga in storitev. Prihodki od prodaje odražajo prenose (dobave) pogodbeno dogovorje-

nega blaga in storitev kupcem, in sicer v višini pričakovanih nadomestil, do katerih bo organizacija upravičena v zameno za to 

blago in storitve  
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Drugi poslovni prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni 

prihodki. 

 

Finančni prihodki so prihodki od investiranja, ki jih sestavljajo obračunane obresti in deleži v dobičku drugih ter prevrednoto-

valni  finančni prihodki. Prevrednotovalni finančni prihodki nastajajo tudi ob odpravi pripoznanja finančnih naložb, in sicer ob 

presežku poštene vrednosti prejetega nedenarnega nadomestila nad knjigovodsko vrednostjo. 

 

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in drugi prihodki, ki povečujejo poslovni izid. 

 

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z 

zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bo 

organizacija zanje prejela nadomestilo. 

 

Organizacija pripozna prihodek od prodaje, ko izpolni pogodbeno obvezo. Pogodbena obveza je izvršitvena obveza organiza-

cije, da kupcu dobavi ali opravi pogodbeno dogovorjeno (obljubljeno) blago ali storitve. Izvršitveno obvezo organizacija izpolni 

(ali izpolnjuje) s prenosom pogodbeno dogovorjenega blaga ali storitve kupcu. Blago in storitve so prenesene, ko ga oz. jih 

kupec pridobi v obvladovanje, ki se lahko izvede v določenem trenutku ali postopoma. 

 

Organizacija presoja prenos obvladovanja na kupca s pomočjo kazalcev: 

• organizacija ima trenutno pravico do plačila za blago ali storitve; 

• kupec ima lastninsko pravico do sredstva; 

• organizacija je prenesla fizično posedovanje sredstva; 

• kupec prevzame pomembna tveganja in koristi  na osnovi lastništva sredstva; 

• kupec je sredstvo sprejel. 

 

Prihodki se pripoznajo v znesku, ki odraža transakcijsko ceno, ki se razporedi na samostojno izvršitveno obvezo. Transakcijska 

cena je znesek nadomestila, do katerega organizacija pričakuje, da bo upravičena v zameno za prenos blaga in storitev na 

kupca, razen zneskov, ki se zbirajo v imenu tretjih oseb. 

 

Nadomestilo lahko vključuje fiksne zneske, variabilne zneske ali oboje. Pri določanju transakcijske cene se upoštevajo učinki: 

• variabilnega nadomestila (popustov, rabatov, dobropisov, znižanja cen, spodbud, dodatkov za uspešnost, pogodbenih 

kazni,…), ki se lahko razporedi na vse izvršitvene obveze v pogodbi ali samo na določene; 

• obstoja pomembne sestavine financiranja v pogodbi; 

• nedenarnega nadomestila;  in 

• nadomestila, ki se plača kupcu. 

 

Že pred priznavanjem prihodkov se torej oceni znesek transakcijske cene, ki ni fiksen, npr: kasnejše znižanje cen, kasneje 

odobreni  bonusi, penali, možnost vračila kupljenega blaga, spodbud, dodatkov za uspešnost, ipd. 

 

Odhodki 

 

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev ali 

s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki se razvrščajo na poslovne, finančne in druge 

odhodke. Poslovni in finančni odhodki so redni odhodki. 

 

Poslovni odhodki se razčlenjujejo po naravnih vrstah. Sestavljajo jih nabavna vrednost prodanega blaga in materiala, stroški 

porabljenega materiala, stroški storitev, stroški dela, stroški amortizacije, prevrednotovalni poslovni odhodki in drugi poslovni 

odhodki. 

 

Finančne odhodke sestavljajo odhodki obresti, odhodki od prodaje finančnih naložb, od prevrednotenja dolgov ali terjatev 

zaradi ohranitve vrednosti ter drugi finančni odhodki. 
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Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in postavke iz prejšnjih obdobij, ki v tekočem obračunskem obdobju zmanjšu-

jejo poslovni izid pod tistega, ki izhaja iz rednega poslovanja, kot so kazni, odškodnine in druge neobičajne postavke. 

 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 

 

Izkaz gibanja kapitala je sestavljen po SRS 23. Je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje spremembe vseh sestavin kapitala 

zajetih v bilanci stanja. Spremembe so prikazane v sestavljeni razpredelnici.  
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Razkritja posameznih postavk v bilanci stanja 
 

 

SREDSTVA  

31.12.2021 31.12.2020 

2.858.637 2.814.348 

A.  DOLGOROČNA SREDSTVA  988.983 1.166.267 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 49.498 59.227 

1. Neopredmetena sredstva   49.498 59.227 

II. Opredmetena osnovna sredstva  939.485 1.107.040 

1.  Zemljišča in zgradbe 507.131 519.044 

a) Zemljišča 179.604 179.604 

b) Zgradbe 327.527 339.440 

3. Druge naprave in oprema 432.354 587.996 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA  1.867.791 1.645.514 

II. Zaloge  112.119 105.083 

1. Material 112.119 105.083 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve  1.607.072 1.253.533 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1.228.611 938.117 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 378.461 315.416 

V. Denarna sredstva 148.599 286.899 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.864 2.567 

        

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  
  2.858.637 2.814.348 

A. KAPITAL  1.078.212 730.595 

I. Vpoklicani kapital  210.936 210.936 

II. Kapitalske rezerve 742.504 742.504 

III. Rezerve iz dobička  23.744 23.744 

VI. Preneseni čisti poslovni izid 0 -246.589 

VII.  Čisti poslovni izid poslovnega leta 101.029 0 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  0 13.570 

I. Dolgoročne finančne obveznosti  0 13.570 

Č.  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  1.769.359 2.053.785 

II. Kratkoročne finančne obveznosti  392.151 477.442 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 1.377.207 1.576.343 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 11.066 16.399 

  ZUNAJBILANČNA EVIDENCA 22.468.513 24.293.132 
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SREDSTVA (2.858.637 €) 

 

DOLGOROČNA SREDSTVA (988.983 €) 
 

Neopredmetena sredstva (49.498 €) 

 

Med neopredmetenimi sredstvi so evidentirane le licence za različne računalniške aplikacije.  

 

Skladno z ugotovitvami inventurne komisije ter na podlagi sklepa direktorice družbe, se je odpisalo neopredmeteno sredstvo, 

ki za izvajanje dejavnosti družbe ni bilo več uporabno. Ob odpisu je imelo za 1.372,40 € knjigovodske vrednosti, njegova 

nabavna vrednost je znašala 15.930,40 €.  

 

V nadaljevanju navajamo primerjalno tabelo neodpisanih vrednosti za tekoče in preteklo poslovno leto, in sicer po posameznih 

vrstah osnovnih sredstev. 

 

Neodpisane vrednosti OS po vrstah 31.12.2021 Delež (v %) 31.12.2020 Delež (v %) 

Zemljišča 179.604 18 179.604 15 

Zgradbe in objekti 327.527 33 339.440 29 

Oprema 432.171 44 587.663 50 

Drobni inventar 183 0 333 0 

Neopredmetena sredstva 49.498 5 59.227 5 

Skupaj 988.983 100 1.166.267 100 

 

 

 

 

 

 Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2021 Vrednost 

NABAVNA VREDNOST   

Stanje 1.1.2021 138.947 

Pridobitve  1.500 

Odtujitve   16.630 

Investicija v teku  0 

Stanje 31.12.2021 123.817 

POPRAVEK VREDNOSTI   

Stanje 1.1.2021 79.720 

Pridobitve 0  

Odtujitve 15.258 

Amortizacija  9.856 

Stanje 31.12.2021 74.318 

Neodpisana vrednost   1.1.2021 59.227 

Neodpisana vrednost   31.12.2021 49.498 

Stopnja odpisanosti 60 



Komunala Idrija                                                                                                                              Letno poročilo za leto 2021 

66 
 

Opredmetena osnovna sredstva (939.485 €) 

 

Skupna vrednost nabav OOS v obravnavanem obdobju znaša 39.344,65 €, od tega se največji del nanaša na posodobitev 

računalniške opreme, drugo pa na priključke vozil za vzdrževanje cest in drobno orodje.  

 

Vse nove nabave so bile financirane iz lastnih virov. 

 

Gibanje OS za leto 2021 Zemljišča (€) Zgradbe (€) 
Oprema in na-
domestni deli 

(€) 

Drobni inven-
tar (€) 

SKUPAJ (€) 

NABAVNA VREDNOST           

Stanje 01/01-2021 179.604 819.875 2.468.400 28.159 3.496.038 

Pridobitve 0 0 39.345 0 39.345 

Odtujitve 0 0 43.195 776 43.971 

Stanje 31/12-2021 179.604 819.875 2.464.549 27.383 3.491.411 

POPRAVEK VREDNOSTI           

Stanje 01/01-2021 0 480.435 1.880.736 27.826 2.388.997 

Odtujitve 0 0 35.619 776 36.395 

Amortizacija 0 11.913 187.261 150 199.324 

Stanje 31/12-2021 0 492.348 2.032.378 27.200 2.551.926 

Neodpisana vrednost        01/01-2021 179.604 339.440 587.664 333 1.107.041 

Neodpisana vrednost       31/12-2021 179.604 327.527 432.171 183 939.486 

Stopnja odpisanosti 0 60 82 99 73 

 

 

Pri prodaji osnovnih sredstev smo v letu 2021 realizirali za 1.896,14 € prevrednotovalnih poslovnih prihodkov. Nabavne vre-

dnosti teh sredstev so skupaj znašale 31.780,39 €, ob prodaji pa so bila že v veliki meri amortizirana – izkazovala so skupaj 

7.498,60 € knjigovodske vrednosti. 

 

Ob rednem letnem popisu so bila na predlog inventurne komisije odpisana (in tako izločena iz knjigovodske evidence) OOS, 

katerih nabavne vrednosti so skupaj znašale 12.890,98 €, ob odpisu pa so nekatera še izkazovala knjigovodske vrednosti (v 

skupnem znesku 77,83 €). Med njimi so sredstva, ki so bila zastarela, poškodovana ali kako drugače neuporabna za opravlja-

nje naše dejavnosti in hkrati neprimerna za prodajo – npr. zabojniki, računalniška oprema, kosilnica, črpalka, ipd.  

 

Poslovna stavba, katere tržna vrednost je bila s strani pooblaščenega cenilca ocenjena na 582.706,77 €, je bila v letu 2020 

obremenjena s hipoteko za zavarovanje terjatev iz naslova odobrenega limita, ki ga imamo pri banki DBS d.d. Ob spremembi 

posojilnih aranžmajev ob koncu marca 2022 navedeno zavarovanje ni več zahtevano, zato je bila vložena izbrisna pobotnica 

za izbris navedene plombe v zemljiški knjigi. 

 

Med OS ne izkazujemo sredstev, ki bi bila financirana z dotacijami oziroma državnimi podporami. S finančnim najemom pa so 

pridobljena štiri vozila (v letu 2018), katerih skupna nabavna vrednost znaša 63.008 €. 
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KRATKOROČNA SREDSTVA (1.867.791 €) 
 

Zaloge (112.119 €) 

 

Na bilančni presečni dan družba izkazuje naslednje vrste zalog: 
 

 Stanje zalog materiala 31.12.2021 31.12.2020 I 21/20 

31 Zaloge surovin in materiala 110.059 99.530 111 

310 Zaloge surovin in materiala v skladišču 109.681 98.830 111 

310 Zaloge nadomestnih delov v skladišču 378 700 54 

32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže 2.060 5.553 37 

320 Zaloge drobnega inventarja in embalaže v skladišču 584 193 303 

320 Zaloge zaščitnih sredstev v skladišču 1.145 3.008 38 

320 Zaloge zabojnikov v skladišču 331 2.352 14 

  Skupaj zaloge 112.119 105.083 107 

 

Družba preveri uporabnost in unovčljivost zalog materialov. Z letno inventuro, izvedeno dne 30. 11. 2021, je bilo ugotovljenih 

za 3.677,16 € inventurnih viškov in za 3.706,41 € mankov. Pri analizi vzrokov navedenih neskladij je bilo ugotovljeno, da so 

zlasti posledica napak, zamenjav pri evidentiranju porabe istovrstnih artiklov. 

       

Kratkoročne poslovne terjatve (1.607.072 €) 

 

V okviru postavke kratkoročnih poslovnih terjatev so evidentirane naslednje vrste terjatev: 

 

Kratkoročne poslovne terjatve po vrstah 31.12.2021 31.12.2020 I 21/20 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 1.226.904 938.117 131 

120 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 1.362.601 1.117.681 122 

129 Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev -135.696 -179.564 76 

13 Kratkoročno dani predujmi in varščine 0 3.704 0 

14 Kratkoročne terjatve do kupcev iz poslovanja za tuj račun 320.234 226.387 141 

15 Kratkoročne terjatve za obresti 1.707 1.382 123 

16 Druge kratkoročne terjatve 58.227 83.943 69 

  SKUPAJ 1.607.072 1.253.533 128 

 

Terjatve za komunalne storitve, ki predstavljajo največji delež vseh terjatev do kupcev, se nanašajo na zaračunane storitve 

oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode ter zbiranja odpadkov. V okviru rednih računov pa evidentiramo druge 

storitve, npr. storitve vzdrževanja cest ipd. 

 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (1.228.611 €) 

 

Na bilančni presečni dan izkazujemo naslednje vrste terjatev do kupcev (vključene tudi terjatve za obresti): 
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Kratkoročne terjatve do kupcev (konti 12 + 15) 31.12.2021 31.12.2020 I 21/20 

Komunalne storitve VKS  587.910 577.514 102 

Redni računi   771.522 509.024 152 

Najemnine grobov  76 2.735 3 

Energetika  4.799 28.408 17 

Slabitev terjatev   -135.696 -179.564 76 

SKUPAJ 1.228.611 938.117 131 

 

Od tega se na lokalne skupnosti nanašajo naslednje vrednosti: 

 

Pregled terjatev do lokalnih skupnosti 31.12.2021 31.12.2020 I 21/20 

Občina Idrija 637.611 346.345 184 

Občina Cerkno  16.388 10.401 158 

Občina Žiri 45,52 197 23 

 

V spodnji preglednici prikazujemo starostno strukturo terjatev (vključeni konti 120 in 150): 

 

Struktura terjatev do kupcev po zapadlosti 31.12.2021 Delež 31.12.2020 Delež I 21/20 

Nezapadle 1.044.051 85 759.676 81 137 

Zapadle do 30 dni 30.656 2 64.714 7 47 

Zapadle od 31 – 60 dni 8.735 1 16.724 2 52 

Zapadle od 61 – 365 dni 145.053 12 99.039 11 146 

Zapadle nad 365 dni 135.811 11 177.528 19 77 

Slabitev terjatev -135.696 -11 -179.564 -19 76 

SKUPAJ 1.228.611 100 938.117 100 131 

 

Na podlagi pregleda evidenc saldakontov terjatev do kupcev in presoje njihove izterljivosti, je inventurna komisija pripravila 
predlog odpisov za posamezne terjatve. Za večji del teh terjatev so bili v preteklih letih že oblikovani popravki vrednosti terjatev, 
zato njihovi odpisi niso vplivali na poslovni izid. Manjši del odpisov terjatev pa je bremenil prevrednotovalne poslovne odhodke 
leta 2021 v višini 392 €. 
 

Prav tako je popisna komisija glede na obseg in razdrobljenost terjatev ter posledično tudi analitičnih evidenc o tem, predlagala,   
da se upošteva računovodska usmeritev pavšalnega načina oblikovanja PV terjatev najmanj v višini terjatev, starejših od 1 
leta. Na podlagi te usmeritve je predlagala oblikovanje dodatnega PV terjatev v znesku 32.118 €, od česar se znesek 21.540 
€ nanaša na terjatve iz rednega poslovanja (komunalne in druge storitve), znesek 10.578 € pa na terjatve iz dejavnosti uprav-
ljanja nepremičnin.  
 

Denarna sredstva (148.599 €) 

 

Na dan 31. 12 .2021 je družba izkazovala naslednjo strukturo denarnih sredstev:  

 

Struktura denarnih sredstev 31.12.2021 31.12.2020 I 21/20 

110001 TRR – Komunala  72.182 160.752 45 

110003 TRR – Komunala upravljanje 79.377 129.238 61 

110009,11 TRR – Prehodni konto -2.960 -3.091 96 

SKUPAJ 148.599 286.899 52 
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KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (1.864 €) 
 

V tej postavki bilance stanja izkazujemo razmejene stroške, ki se nanašajo na leto 2022 (npr. stroške naročnin spletnih dosto-

pov ipd.).  

 

  
 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

31.12.2021 31.12.2020 I 21/20 

190 Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 1.864 1.157 161 

191 Kratkoročno nezaračunani prihodki 0 1.410 0 

Skupaj 1.864 2.567 73 

 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (2.858.637 €) 

 

KAPITAL (1.078.212 €) 

 
Celotni kapital družbe je na dan 31. 12. 2021 izkazan v višini 1.078.212 €. Strukturo posameznih kapitalskih postavk prikazu-
jemo v naslednji preglednici: 
 

Sestavine kapitala 31.12.2021 31.12.2020 I 21/20 

90 Vpoklicani kapital 210.936 210.936 100 

91 Kapitalske rezerve 742.504 742.504 100 

92 Rezerve iz dobička 23.744 23.744 100 

920 Zakonske rezerve 23.744 23.744 100 

93 Čisti dobiček ali čista izguba 101.029 -246.589 -41 

931 Prenesena čista izguba iz prejšnjih let 0 -246.589 0 

933 Čisti dobiček poslovnega leta 101.029 0  - 

  SKUPAJ 1.078.212 730.595 148 

 

Vpoklicani kapital (210.936 €) 
 
Osnovni kapital družbe znaša 210.935,67 € in je razdeljen na deleže. Lastniška struktura je predstavljena v uvodnem poglavju 
letnega poročila.  
 
Kapitalske rezerve (742.504 €) 
 
Del kapitalskih rezerv (452.394 €) izvira iz naknadnega vplačila Občine Idrija v letu 2014 (iz naslova prenosa sredstev v uprav-
ljanju), del se nanaša na odpravo rezerv za lastne poslovne deleže v višini 338.058 € iz istega obdobja, razlika pa predstavlja 
nabrane revalorizacijske popravke iz let pred 2001. 
 
Rezerve iz dobička (23.744 €) 
 
Glede na to, da znesek oblikovanih zakonskih rezerv presega predpisanih 10 % osnovnega kapitala (za 2.650 €), bo uprava 
predlagala skupščini, da se neskladje ustrezno odpravi.  
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Čisti poslovni izid poslovnega leta (101.029 €) 
 
V poslovnem letu 2021 je družba dosegla čisti poslovni izid v višini 347.618 €. Skladno z zavezami iz 11. odstavka 64. člena 
ZGD-1 je bil doseženi čisti poslovni izid leta 2021 delno uporabljen za kritje ostanka prenesenih izgub, in sicer v znesku 246.589 
€. O razporeditvi preostanka čistega dobička poslovnega leta v znesku 101.029 € bo odločala skupščina družbe. 
 
Skladno z določbami 69. člena ZGD-1 družba razkriva, da: 

 

- nima odobrenega kapitala oziroma ni pogojno povečala osnovnega kapitala,  

- nima oblikovanih lastnih deležev,  

- ni izdala dividendne obveznice, zamenljive obveznice, obveznice s prednostno pravico do nakupa delnic oziroma druge  

  vrednostne papirje,  

- ni družbenik v drugi družbi, kjer bi neomejeno osebno odgovarjala za obveznosti te družbe,  

- nima obvladujoče družbe. 

 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (0 €) 

 

Dolgoročne finančne obveznosti 31.12.2021 31.12.2020 I 21/20 

Porsche leasing SLO d.o.o. – finančni najem vozil 0 13.570 0 

SKUPAJ 0 13.570 0 

 

Na dan 31. 12. 2021 družba ni izkazovala nobenih dolgoročnih finančnih obveznosti.  
 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (1.769.359 €) 
 
V okviru kratkoročnih obveznosti ima družba evidentirane tako dolgove iz poslovanja kot tudi finančne obveznosti, ki se v celoti 
nanašajo na obveznosti do domačih oseb. Kratkoročnih finančnih dolgov do tujih oseb nima. 
 

Kratkoročne finančne obveznosti 31.12.2021 31.12.2020 I 21/20 

Deželna banka Slovenije  - limit TRR  378.582 416.005 91 

Deželna banka Slovenije - kratk. del dolg. posojila 0 41.667 0 

Porsche leasing SLO d.o.o. – finančni najem vozil 13.570 19.770 69 

SKUPAJ 392.151 477.442 82 

 
 
Podatke o zapadlosti in obrestni meri posameznih finančnih obveznosti navajamo v spodnji preglednici:  
 

Kratkoročne finančne obveznosti 
Zapadlost zadnjega 

obroka 
Letna obrestna mera 

v % 

Deželna banka d.d. - odobreni limit na TRR  30.03.2022 2,9 

Porsche leasing d.o.o. - finančni najem za več vozil 16.08.2022 3,5 
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Kratkoročne poslovne obveznosti sestavljajo naslednje postavke: 
 

Kratkoročne poslovne obveznosti 31.12.2021 31.12.2020 I 21/20 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 920.540 1.161.676 79 

23 Prejeti kratkoročni predujmi in varščine 0 540 0 

24 Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 285.333 206.624 138 

25 Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 130.627 129.679 101 

251 Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 77.951 76.816 101 

253 
Kratkoročne obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nado-
mestil plač 

26.673 26.089 102 

254 
Kratkoročne obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadome-
stil plač 

15.330 14.418 106 

255 
Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega raz-
merja 

10.673 12.356 86 

26 Obveznosti do državnih in drugih institucij 39.540 72.395 55 

260 Obveznosti za obračunani DDV 14.323 6.535 219 

264 Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb 4.168 33.299 13 

265 Obveznost  za prispevke od plač 19.348 19.157 101 

265 Obveznost  za prispevke in davke od pogodb 204 373 55 

265 Okoljske dajatve 1.498 9.564 16 

266 
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij – 
vodna povračila 

0 3.467 0 

28 Druge kratkoročne obveznosti 1.168 5.428 22 

280 Kratkoročne obveznosti za obresti 911 1.864 49 

285 Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 256 3.564 7 

  SKUPAJ 1.377.207 1.576.343 87 

 

Od tega se na obveznosti do lokalnih skupnosti nanaša: 

 

Obveznosti do lokalnih skupnosti 31.12.2021 31.12.2020 I 21/20 

Občina Idrija 235.685 361.019 65 

Občina Cerkno  12.020 8.439 142 

Občina Žiri 0 3.338 0 

 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (920.540 €) 
 
Družba je v svojih knjigah izkazala kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev z zneski iz ustreznih listin o njihovem 
nastanku, ki dokazujejo prejem materiala, blaga ali opravljeno storitev oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v po-
slovnem izidu.  
 
Družba ima svoje obveznosti do dobaviteljev razčlenjene po naslednjih kontih: 
 

Obveznosti do dobaviteljev Konto 31.12.2021 31.12.2020 I 21/20 

Obveznosti do dobaviteljev - ostalo 220000 909.390 1.153.831 79 

Obveznosti do dobaviteljev – osnovna sredstva 220001 7.070 3.595 197 

Obveznosti do dobaviteljev - tujina 221000 4.080 4.250 96 

SKUPAJ   920.540 1.161.676 79 

 
 
V naslednji tabeli so predstavljene obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti (vključene tudi zamudne obresti – del konta 280):  
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Obveznosti do dobaviteljev 2021 Delež v % 2020 Delež v % I 21/20 

Nezapadle 762.036 83 665.552 57 114 

Zapadle od 1 do 30 dni 43.768 5 314.597 27 14 

Zapadle od 31 do 60 dni 28.122 3 47.211 4 60 

Zapadle od 61 do 90 dni 34.097 4 10.045 1 339 

Zapadle od 91 do 180 dni 11.688 1 79.467 7 15 

Zapadle od 181 do 365 dni 35.222 4 34.000 3 104 

Zapadle nad 365 dni 6.519 1 12.668 1 51 

Skupaj  921.452 100 1.163.540 100 79 

 
 
Skladno z določili 69. člena ZGD-1 družba razkriva: 
 
- da nima obveznosti, ki bi bile zavarovane s stvarnim jamstvom in evidentiranje v ločenih evidencah še ne bi bilo vzpo-

stavljeno,  
- da nima finančnih obveznosti, ki ne bi bile izkazane v bilanci stanja in bile pomemben podatek za oceno finančnega 

položaja družbe, da nima obveznosti z rokom dospelosti daljšim od petih let,  
- nima oblikovanih rezervacij.  
 

Hkrati družba razkriva, da ni imela takšnih transakcij, ki bi jih začela s povezanimi strankami, vključno z zneski takšnih trans-

akcij, naravo razmerja s povezanimi strankami in drugimi podatki o transakciji, potrebnimi za razumevanje finančnega stanja 

družbe, ki bi bile pomembne in ne bi bile opravljene pod običajnimi tržnimi pogoji.  

 

Skladno z 12. točko tretjega odstavka 69. člena ZGD -1 razkrivamo, da družba nima operacij oziroma dejavnosti, ki niso 

izkazane v bilanci stanja, in njihov vpliv na družbo, njihovo tveganje ali koristi, ki iz njih izhajajo. Razkritja ne morejo vplivati na 

tveganja ali koristi za oceno finančnega stanja družbe. 

 

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (11.066 €) 
 

V okviru te postavke izkazujemo vračunane stroške spremenljivega dela izplačila direktorici za leto 2020 in 2021. 

 

Zunajbilančna sredstva (22.468.513 €) 

 

Dana jamstva (900.000 €)  

 

Na podlagi zahteve posojilodajalca, Deželne banke Slovenije d.d., je bilo ob obnovitvi posojila po načelu okvirnega limita na 

transakcijskem računu v letu 2020, zahtevano dodatno zavarovanje v obliki zastavne pravice na poslovni stavbi na sedežu 

podjetja. Ob spremembi kreditnih aranžmajev v letu 2022 navedeno zavarovanje ni več potrebno, zastavna pravica pa je 

izbrisana. 

 

Zunajbilančna sredstva rezervnega sklada (1.354.009 €) 

 

Če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, morajo etažni lastniki ustanoviti rezervni 

sklad za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja. Sredstva rezervnega sklada so skupno premoženje etažnih lastnikov. 

Sredstva vodi upravnik ločeno na posebnem računu (Uradni list RS, št. 11/04). 
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Zunajbilančna evidenca rezervnega sklada Konto 
Aktiva na dan 

31.12.2021 
Pasiva na dan 

31.12.2021 

Dolgoročna obveznost za sredstva rezervnega sklada  999000   1.323.642 

Dolgoročna obveznost za sredstva rezervnega sklada - Sv. B. 6 999100   22.226 

TRR rezervni sklad 995110 1.175.957   

TRR rezervni sklad - SV.B. 6 995111 2.544   

Depoziti RS 995112 90.000   

Terjatve do etažnih lastnikov za RS 995120 85.142   

Terjatve za obresti RS 995150 365   

Prenos sredstev - prehodni konto 995190   972 

Obveznost do dobaviteljev iz RS 999220   6.520 

Obveznost do dobaviteljev iz RS - Sedejev trg 999280   648 

Saldo    1.354.009 1.354.009 

 

Infrastruktura v najemu (20.214.504 €)  

 
Preglednica sredstev gospodarske javne infrastrukture, ki je v lasti Občine Idrija, naša družba pa jo ima v najemu in uporabi 

za izvajanje storitev GJS, je prikazana v okviru poglavja Druga razkritja (Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 32). 
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Razkritja posameznih postavk v izkazu poslovnega izida 
 
Členitev izkaza poslovnega izida je uveljavljena glede na določbe drugega odstavka 62. člena ZGD in pojasnila niso potrebna. 
 
 

POSTAVKA 2021 2020 

1. Čisti prihodki od prodaje 5.605.151 5.239.200 

 Usredstveni lastni proizvodi in storitve 0 692 

4. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. posl. prih. 96.009 299.755 

I. Poslovni prihodki 5.701.160 5.539.647 

5. Stroški blaga materiala in storitev 3.211.940 3.067.579 

a) nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega mate-
riala 

599.823 666.331 

b) stroški storitev 2.612.117 2.401.248 

6. Stroški dela 1.762.022 1.762.294 

a) stroški plač 1.302.680 1.268.119 

b) stroški socialnih zavarovanj 233.465 239.163 

b. 1 stroški za pokojninsko zavarovanje 138.221 141.925 

c) drugi stroški dela 225.876 255.012 

7. Odpisi vrednosti 286.571 294.513 

a) amortizacija 209.180 224.043 

b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS 1.450 4.582 

c) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obr. sredstvih  75.941 65.888 

8. Drugi poslovni odhodki 68.145 69.298 

II. Poslovni odhodki 5.328.679 5.193.684 

III. Dobiček ali izguba iz poslovanja 372.481 345.963 

9. Finančni prihodki iz danih posojil 0 12 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  7.537 3.660 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 12.439 21.222 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  820 1.318 

15. Drugi prihodki  18.029 32.310 

16. Drugi odhodki  2.478 428 

V. Poslovni izid pred obdavčitvijo 382.309 358.977 

17. Davek iz dobička 34.692 33.299 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 347.618 325.677 
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PRIHODKI 
 
Prihodke iz poslovanja ima družba razčlenjene po posameznih dejavnostih, ki jih izvaja. Glede na preteklo leto so nekaj višji, 
kljub prenehanju izvajanja energetske dejavnosti – zlasti na račun izboljšanih prihodkov iz GJS varstva okolja in pridobljene 
subvencije Občine Cerkno k ceni storitev zbiranja odpadkov. Prevrednotovalni poslovni prihodki so nastali v večji meri iz iztrž-
kov pri prodaji osnovnih sredstev. 
 

Poslovni prihodki 2021 2020 I 21/20 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 768.713 1.870.713 41 

Oskrba s pitno vodo - OPV 475.287 456.704 104 

Omrežnina - vodovod 550.655 544.337 101 

Odvajanje odpadne vode – kanalizacija 88.433 133.499 66 

Omrežnina - kanalizacija 279.149 340.905 82 

Čiščenje odpadne vode . ČN 284.825 244.508 116 

Omrežnina - ČN 237.120 278.121 85 

Greznice in MKČN 86.315 71.849 120 

Omrežnina greznice in MKČN 67.241 79.390 85 

Ravnanje s komunalnimi odpadki - RKO 921.837 758.089 122 

Cena javne infrastrukture - RKO 20.214 23.768 85 

Pogrebna in pokopališka dejavnost - PPD 80.468 56.694 142 

Tržne storitve - upravljanje stanovanj 188.748 169.887 111 

Upravljanje UŠKO 243.752 210.736 116 

Prihodki od prodaje storitev- GJS ceste in JP  1.306.574 0  - 

Prihodki od prodaje storitev- GJS sejemska dejavnost 3.957 0  - 

Prihodki od prodaje storitev- GJS plakatiranje 1.864 0  - 

Drugi prihodki (subvencija Občine Cerkno, subvencije COVID) 89.052 280.295 32 

Prevrednotovalni prihodki 6.957 19.460 36 

SKUPAJ 5.701.160 5.538.955 103 

 
Največji delež drugih poslovnih prihodkov predstavlja pridobljena subvencija Občine Cerkno k ceni storitev zbiranja odpadkov 

v višini 45.662 €. Razlika v znesku 43.390 € se v večji meri nanaša na prejete refundacije nadomestil bolniških in podobnih 

odsotnosti (31.585 €). Del tega zneska predstavljajo prejete subvencije iz dveh okoljskih projektov (Projekt Zmanjšaj in projekt 

Prijazni do okolja), in sicer znesek 4.306 €. Del prihodkov pa izvira iz prejetih subvencij po interventni zakonodaji ob epidemiji 

Covid bolezni, kar vključuje povračila izplačanih kriznih dodatkov in različnih nadomestil za odsotnosti – skupaj znesek 7.197 

€. V zvezi s tem razkrivamo, da ne gre za pogojno prejete podpore, za katere bi obstajalo tveganje vračila. Prihodkov iz naslova 

odpusta najemnin nismo dosegali. 
 
Finančni prihodki   Kto. 2021 2020 I 21/20 

Prihodki od depozitov 775000 0 12 0 

Prihodki od zamudnih obresti 775002 7.537 3.660 206 

SKUPAJ 77 7.537 3.672 205 

 

V zgornji tabeli razčlenjujemo realizirane finančne prihodke po posameznih vrstah. V spodnji tabeli pa so prikazani drugi pri-

hodki, ki se nanašajo na prejete odškodnine, prihodke, povezane s prejšnjimi obdobji in povračila sodnih stroškov. 

 

Drugi prihodki   Kto. 2021 2020 I 21/20 

Prejete odškodnine 786000 7.659 22.292 34 

Izterjane odpisane terjatve 787000 3.780 0  - 

Prihodki iz prejšnjih obdobij 787001 2.631 7.500 35 

Povračila sodnih stroškov 787002 3.887 2.860 136 

Drugi prihodki   787009 73 -342 -21 

SKUPAJ 78 18.029 32.310 56 
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ODHODKI 

 

Stroški oziroma odhodki po vrstah 2021 2020 
Delež 2021 v 

% 
Delež 2020 v 

% 

Stroški materiala 599.823 666.331 11 13 

Stroški storitev 2.612.117 2.401.248 49 46 

Stroški dela 1.762.022 1.762.294 33 34 

Amortizacija 209.180 224.043 4 4 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 77.391 70.470 1 1 

Drugi poslovni odhodki 68.145 69.298 1 1 

Finančni odhodki 13.259 22.541 0 0 

Drugi odhodki 2.478 428 0 0 

SKUPAJ 5.344.415 5.216.653 100 100 

 
Med posameznimi vrstami stroškov oziroma odhodkov največji delež pripada stroškom storitev, ki predstavljajo skoraj polovico 

celotne vrednosti. Od tega se pomemben del (998.148 € oziroma skoraj 38 % stroškov storitev) nanaša na stroške najemnine 

javne infrastrukture, ki jo zaračunava Občina Idrija.  

 

Stroški materiala in storitev po vrstah Kto. 2021 2020 I 21/20 

Stroški materiala 40 599.823 666.331 90 

Stroški materiala 400 312.933 327.257 96 

Stroški energije  402 222.939 252.545 88 

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje 
osnovnih sredstev 

403 27.465 29.668 93 

Odpis drobnega inventarja in embalaže 404 27.905 36.947 76 

Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi ugotovljenih popisnih 
razlik 

405 -5 11.767 0 

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 406 4.811 5.410 89 

Drugi stroški materiala 407 3.776 2.737 138 

Stroški storitev 41 2.612.117 2.401.248 109 

Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev 410 1.118.381 791.050 141 

Stroški transportnih storitev 411 56.115 62.144 90 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev 412 70.339 60.673 116 

Najemnine 413 1.052.016 1.146.835 92 

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije 415 90.722 95.030 95 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 416 151.904 147.436 103 

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 417 5.672 12.111 47 

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki 
bremenijo podjetje 

418 10.276 50.554 20 

Stroški drugih storitev 419 56.692 35.415 160 

SKUPAJ   3.211.940 3.067.579 105 
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Odpisi vrednosti (286.571 €) 

 

Odpisi vrednosti Kto. 2021 2020 I 21/20 

Amortizacija 43 209.180 224.042 93 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 430 9.856 10.994 90 

Amortizacija zgradb 431 11.913 13.355 89 

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 432 187.261 199.689 94 

Amortizacija drobnega inventarja 433 149,76 4 - 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 72 77.391 70.470 110 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS 720 1.450 4.582 32 

Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z zalogami 721 1.142 0  - 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah 722,723 74.800 65.888 114 

SKUPAJ   286.571 294.512 97 

 

Odpisi vrednosti se v večini nanašajo na obračunano amortizacijo in prevrednotovalne poslovne odhodke v zvezi s terjatvami. 

 

Stroški dela Kto. 2021 2020 I 21/20 

Plače zaposlencev 470 1.139.883 1.104.040 103 

Nadomestila plač zaposlencev 471 162.798 164.078 99 

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 472 22.398 23.132 97 

Drugi stroški dela 473 225.876 255.012 89 

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih 
prejemkov zaposlencev 

474 211.067 216.032 98 

SKUPAJ 47 1.762.022 1.762.294 100 

 

Plače in druge prejemke iz delovnih razmerij družba obračunava v skladu z določbami Kolektivne pogodbe komunalnih dejav-

nosti in svojih splošnih aktov. Vsako delovno mesto je razvrščeno v ustrezni tarifni in plačilni razred ter ovrednoteno s pripa-

dajočim koeficientom, ki odraža razmerje do najenostavnejšega dela. 

 

Realizirani stroški dela so ostali na enaki ravni kot leto pred tem, pri čemer se je strošek dela na zaposlenega povišal (za 8 

%). To je delno odraz nujnih uskladitev plač zaradi zvišanja minimalne plače in zvišanja nekaterih dodatkov, uveljavljenih z 

novo Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti v letu 2021. 

 

Stroške dela so dodatno obremenila še izplačila dodatkov, povezanih z epidemijo (npr. kriznega dodatka), vendar je vpliv teh 

izplačil bistveno manjši kot v letu 2020. Med druge stroške dela so vključena tudi nenačrtovana izplačila odpravnin iz poslovnih 

razlogov, ki pa prav tako niso dosegla lanskih vrednosti. 

 

Stroški dela na zaposlenega 2021 2020 I 21/20 

Povpr. število zaposlenih (izrač. iz opravljenih ur z vključenimi refundacijami) 59,74 64,36 93 

Stroški dela - skupaj 1.762.022 1.762.294 100 

Stroški dela na zaposlenega 29.495 27.382 108 

Poslovni odhodki 5.328.678 5.193.684 103 

Delež stroškov dela v poslovnih odhodkih 33 34 98 
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Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2021 znašala 1.805 €. Glede na povprečno plačo v letu 2020, se je 

ta povišala za 6 %. Dosežena plača v podjetju je za 8,3 % nižja od povprečja slovenskega gospodarstva in za 4,7 % nižja od 

povprečne plače dejavnosti (E36.000).  

 

Vsem zaposlenim je bil izplačan regres za letni dopust v bruto (neto) znesku 1.400 €. Poleg regresa za letni dopust druge 

stroške dela sestavljajo še naslednje postavke: 

 

Drugi stroški dela Kto. 2021 2020 I 21/20 

Regres za letni dopust 473000 82.986 67.459 123 

Prehrana med delom 473001 75.851 76.354 99 

Prevozi na delo in z dela 473002 43.400 40.502 107 

Jubilejne nagrade 473003 6.867 7.059 97 

Odpravnine  473004 11.563 37.442 31 

Solidarnostna pomoč 473005 992 0  - 

Krizni dodatek 473006 4.217 26.195 16 

SKUPAJ 473 225.876 255.011 89 

 

Drugi stroški dela so glede na preteklo leto precej zmanjšani (za 11 %), zlasti na račun manjših vrednosti odpravnin in kriznega 

Covid dodatka. Višje so vrednosti stroškov regresa za letni dopust, tudi prevozov na delo in z dela, saj so bile v letu 2020 

realizirane manjše vrednosti zaradi večjega obsega dela od doma.  

 

Prejemki uprave in nadzornega sveta 

 

Aprila 2020 je vodenje družbe za mandat štirih let prevzela direktorica mag. Brigita Šen Kreže, ki je edina članica uprave in 

prejema plačo na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi, ki jo je z njo sklenil nadzorni svet družbe in je usklajena z določili 

področne zakonodaje. Direktorica ni prejela sejnin ali deležev v dobičku družbe.  

 

Prejemki direktorja  2021 
2020  

(april-december) 
I 21/20 

Osnovna plača 61.395 44.333 138 

Spremenljivi prejemek  2.003 0  - 

Regres za letni dopust 1.400 788 178 

Povračila stroškov 3.562 2.384 149 

SKUPAJ 68.360 47.505 144 

 

Skladno z določbami 6. točke 2. odstavka 69. člena ZGD-1 družba razkriva, da v letu 2021 upravi ni odobrila posojil. 

 

Člani nadzornega sveta so se v letu 2021 sestali na štirih sejah in za te prejeli skupaj 4.800 € bruto sejnin in 450 € dajatev na 

obračunane bruto sejnine, kar je evidentirano med stroški storitev.  

 

Finančni odhodki  Kto. 2021 2020 I 21/20 

Odhodki za obresti 741 12.439 21.222 59 

Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev  745 820 1.318 62 

SKUPAJ 74 13.259 22.540 59 

 

Finančni odhodki se nanašajo na obračunane obresti iz naslova finančnih obveznosti ter odhodke iz obveznosti do dobaviteljev.  
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Drugi odhodki ne vsebujejo pomembnejših postavk. Nanašajo se zlasti na plačano kazen po inšpekcijski odločbi, vplačila taks 

v postopkih izterjave in nekatere plačane odškodnine. 

 

Drugi odhodki Kto. 2021 2020 I 21/20 

Donacije 754 410 37 1.108 

Denarne kazni 756 1.000 0  - 

Drugi odhodki (odškodnine, sodne takse,...) 757 1.068 391 273 

SKUPAJ 75 2.478 428 579 

 

 

IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 

 

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 2021 2020 I 21/20 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 347.616 325.677 106,7 

Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  -  -  - 

Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo  -  -  - 

Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki (zaslužki zaposlencev)  -  -  - 

Druge sestavine vseobsegajočega donosa  -  -  - 

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 347.616 325.677 106,7 

 

 

OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB  

 
Družba je v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ugotovila davčni presežek v višini 182.588 €. Kljub visokim vrednostim 

natečenih davčnih izgub preteklih let in še drugim davčnim olajšavam, davčne osnove namreč ni mogoče znižati za več kot 63 

%. Na podlagi tako ugotovljene davčne osnove je izračunana davčna obveznost v višini 34.692 €. Za leto 2021 je bilo obraču-

nanih akontacij v višini 33.299 €, obveznost za doplačilo davka za leto 2021 tako znaša 1.393 €. 
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Izkaz gibanja kapitala 

  

Vpoklicani kapital 

Kapital-
ske re-
zerve 

Rezerve iz dobička 

Presežek 
iz prevre-
dnotenja 

Preneseni čisti po-
slovni izid 

Čisti poslovni izid po-
slovnega leta 

Skupaj 
Osnovni 
kapital 

Nevpokli-
cani kapi-
tal 

Zakonske 
rezerve 

Rezerve 
za lastne 
delnice in 
lastne po-
slovne 
deleže 

Lastne 
delnice in 
lastni po-
slovni de-
leži 

Statu-
tarne re-
zerve 

Druge re-
zerve iz 
dobička 

Prene-
seni čisti 
dobiček 

Prene-
sena 
čista iz-
guba 

Čisti do-
biček po-
slovnega 
leta 

Čista iz-
guba po-
slovnega 
leta 

A.1. 

Stanje konec prej-
šnjega poročeval-
skega obdobja 
31/12/2020 

210.935 0 742.504 23.744 0 0 0 0 0 0 -246.589 0 0 730.595 

A.2. 
Začetno stanje poro-
čevalskega obdobja 
01/01/2021 

210.935 0 742.504 23.744 0 0 0 0 0 0 -246.589 0 0 730.595 

B.2. 
Celotni vseobsega-
joči donos poročeval-
skega obdobja 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347.618   347.618 

a) 
Vnos čistega poslov-
nega izida poročeval-
skega obdobja 

                      347.618   347.618 

B.3. 
Spremembe v kapi-
talu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246.589 -246.589 0 0 

 č) 
Poravnava izgube kot 
odbitne sestavine kapi-
tala 

    0               246.589 -246.589   0 

D. 
Končno stanje 31/12-
2021 

210.935 0 742.504 23.744 0 0 0 0 0 0 0 101.029 0 1.078.212 

 

 



Komunala Idrija                                                                                                                              Letno poročilo za leto 2021 

81 
 

Izkaz bilančnega dobička 
 

Izkaz bilančnega dobička 2021 2020 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 347.618 325.677 

Preneseni čisti poslovni izid -246.589 -905.609 

Kritje prenesenih izgub iz kapitalskih rezerv 0 333.343 

Bilančni dobiček/izguba 101.029 -246.589 

 

 
PREDLOG UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA ZA RAZPOREDITEV DOBIČKA 
 

Skupščina je v letu 2021 odločala o kritju natečene bilančne izgube iz preteklih let. Na podlagi predloga uprave in poročila 

nadzornega sveta, je s sklepom, sprejetim na njeni 9. seji dne 19. 5. 2021 sklenila, da razlika izgube iz preteklih let v višini 

246.589 € ostane nekrita. 

 

V letu 2021 je družba ustvarila 382.309 € celotnega dobička. Po odbitku davka znaša čisti dobiček 347.618 €. 

 

Skladno z določbami 11. odstavka 64. člena ZGD-1, je treba čisti dobiček najprej uporabiti za kritje prenesenih izgub, ki so na 

bilančni presečni dan znašale 246.589 €. Za ostanek bilančnega dobička v višini 101.029 € bosta uprava in nadzorni svet 

družbe predlagala skupščini, da ostane nerazporejen. 
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3.2. DRUGA RAZKRITJA 
 

 

Pomembnejši dogodki po datumu bilance stanja.  

 

Pomembnejših dogodkov po datumu bilance stanja ni bilo. 
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Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 32  

IZKAZI POSLOVNIH IZIDOV PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH  

 

 

  

Z.š.
Izkazi poslovnih izidov po dejavnostih in 

občinah za leto 2021

Oskrba s pitno 

vodo

Odvajanje in 

čiščenje 

odpadne vode

Zbiranje 

odpadkov - 

Idrija

Zbiranje 

odpadkov - 

Cerkno

Vzdrževanje 

občinskih cest - 

Idrija

Zimska služba - 

Idrija

Vzdrževanje 

javnih površin - 

Idrija

Sejemske 

dejavnost - 

Idrija

24-urna dežurna 

pogrebna služ. - 

Idrija

24h dežurna 

pogrebna služ.-

Cerkno

Vzdrževanje 

pokopališč - 

Idrija

Oglaševanje in 

plakatiranje - 

Idrija

Proizvodnja in 

distribucija 

toplote -Idrija

1. Čisti prihodki od prodaje 1.046.637 1.055.705 724.966 266.868 599.700 688.279 158.832 4.000 29.347 9.212 59.957 6.582 976.287

1.1. čisti prihodki, pridob. z opravljanjem GJS 474.579 459.572 589.197 227.002 566.680 595.474 144.406 3.957 19.389 5.370 55.709 1.864 721

1.2. čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve 1.973 91.297 28.297 9.128 3.467 172

1.3. čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina 550.653 583.510 17.441 2.773

1.5. čisti prihodki - druge dejavnosti 21.404 10.649 27.031 8.797 33.020 92.805 14.426 43 831 375 4.248 4.718 -21.220 975.394

4. Drugi posl. prih.- s prevred. posl. prihodki 4.440 1.926 7.613 49.434 15.947 6.691 3.081 34 219 80 681 5.861

4.1. dotacije iz proračuna 3.682 1.477 6.244 48.312 14.798 6.691 2.815 4 172 60 527 4.271

4.3. drugi poslovni prihodki 758 449 1.369 1.122 1.150 267 29 48 20 154 1.591

5. interni prihodki 76.834 55.264 34.728 16.624 91.393 42.075 18.867 261 15.525 8.909 63.148 83.797

I. Kosmati donos iz poslovanja 1.127.911 1.112.895 767.307 332.926 707.040 737.045 180.780 4.295 45.091 18.202 123.785 6.582 -21.220 1.065.945

6. Stroški blaga materiala in storitev 693.209 769.727 265.017 88.681 344.824 502.126 77.450 662 5.539 1.906 45.331 1.327 416.145

6.2. stroški porabljenega materiala 123.376 81.778 68.414 29.803 61.473 91.097 6.074 180 3.037 758 8.837 158 124.839

6.3. stroški storitev 569.831 687.949 196.604 58.877 283.351 411.028 71.376 482 2.502 1.148 36.494 1.169 291.307

6.3.1. ostali stroški storitev 161.446 127.466 167.325 53.194 283.351 411.028 71.376 482 2.502 1.148 36.494 1.169 291.307

6.3.2. stroški najema infrastrukture 408.385 560.483 29.279 5.683

7. Stroški dela 263.228 152.227 284.260 111.116 318.796 134.611 80.668 2.645 28.021 10.743 49.342 326.365

8. Odpisi vrednosti 43.563 15.792 68.769 26.647 31.249 36.600 7.753 341 1.922 603 6.649 46.681

8.1. amortizacija OS 35.167 9.957 57.904 22.792 21.922 31.554 5.353 42 1.265 353 4.936 17.933

8.2. prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja 203 147 267 93 80 289 43 4 19 6 38 261

8.3. prevred. posl.odh. pri obratnih sredstv ih 8.193 5.688 10.599 3.761 9.247 4.757 2.356 296 639 243 1.674 28.486

9. Drugi poslovni odhodki 52.958 1.100 2.415 893 2.330 1.254 630 21 332 224 289 5.699

10. Interni stroški 49.081 54.605 75.155 38.310 11.356 30.659 14.126 386 10.488 4.522 20.128 25 198.586

II. Poslovni odhodki 1.102.038 993.451 695.617 265.646 708.554 705.249 180.627 4.056 46.302 17.998 121.739 1.352 993.477

III. Dobiček ali izguba iz poslovanja 25.873 119.445 71.690 67.280 -1.514 31.797 153 239 -1.210 204 2.046 5.229 -21.220 72.468

12. Finančni prih. iz poslovnih terjatev 1.048 573 1.315 485 1.267 565 370 11 92 23 202 1.587

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 1.768 998 2.218 840 2.218 922 640 15 138 91 309 2.284

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 120 56 145 54 174 38 44 0 10 3 22 152

lV. Poslovni izid iz rednega delovanja 25.032 118.964 70.641 66.870 -2.639 31.402 -161 234 -1.267 133 1.917 5.229 -21.220 71.620

16. Drugi prihodki 1.054 3.413 1.556 538 3.149 1.508 946 9 88 58 177 5.531

17. Drugi odhodki 1.196 138 240 106 364 39 78 2 6 8 46 253

V Poslovni izid pred obdavčitvijo 24.890 122.239 71.958 67.303 146 32.871 706 241 -1.184 183 2.048 5.229 -21.220 76.897

Obvezne GJS varstva okolja Druge GJS

Tržne 

dejavnosti
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PRAVILNIK ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV (OZIROMA ODHODKOV) IN PRIHODKOV v družbi Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. 

 

Pri izdelavi poslovnih izidov po dejavnosti so upoštevana sodila, ki jih je v okviru dokumenta 'Pravilnik za razporejanje stroškov (oziroma odhodkov) in prihodkov v družbi Javno podjetje Komunala 

Idrija d.o.o. (v nadaljevanju Pravilnik), potrdil in sprejel Svet ustanoviteljev podjetja na svoji 16. seji dne 8. 7. 2020.   

 

Stroški oz. odhodki in prihodki se primarno beležijo na temeljna stroškovna mesta in se jih izvirno knjiži na ustrezna stroškovna mesta ob njihovem nastanku. Na splošnih stroškovnih mestih se 

beležijo tisti stroški, ki jih v osnovi ni mogoče razporediti na posamezno stroškovno mesto. Takšne stroške se nadalje deli v skladu s prej navedenim Pravilnikom.  

 

Stroški oziroma odhodki zbrani na splošnih stroškovnih mestih družbe (uprava) se na posamezne dejavnosti razporedijo tako, da se pripišejo neposrednim stroškovnim mestom dejavnosti, pri 

čemer pa se uporabi sodilo, delež števila zaposlenih v posamezni dejavnosti, izračunan iz opravljenih ur. 

 

Za leto 2021 smo tako stroške uprave, ki so znašali 563.747 €, kar je nekaj manj kot leto prej, v primerjavi z letom 2019 pa so nižje za 38 % (910.291 €), razdelili glede na spodaj navedeno tabelo: 

 

 
 

   

SKUPAJ z 

refundacijami Uprav a 

Oskrba s 

pitno v odo ter 

nadzor 

omrežja - 

Občina Idrija

Menjav a 

v odomerov  in 

v zdržev anje 

priključkov  - 

Občina Idrija

Odv ajanje 

kom. odp. 

v od in nadzor 

kan. omrežja -  

Občina Idrija

Čišcenje 

odpadnih v od in 

nadzor čiščenja -

Občina Idrija

Praznjenje in 

pregled 

greznic in 

MKČN- o

Redni odv oz 

mešanih kom. 

odpadkov  

Občina Idrija

Redni odv oz 

mešanih kom. 

odp. Občina 

Cerkno

Redni odv oz 

in oddaja 

bioloških 

odpadkov  - 

Občina Idrija

Redni odv oz 

in oddaja 

bioloških 

odpadkov  - 

Občina 

Cerkno

Vzdržev anje 

občinskih cest 

- Občina Idrija

Zimska 

služba - 

Občina Idrija

Vzdržev anje 

jav nih pov ršin 

-Občina Idrija

24h dežurna 

pogrebna 

služ. - Občina 

Idrija

24h dežurna 

pogrebna 

služ. - Občina 

Cerkno

Vzdržev anje 

pokopališč - 

Občina Idrija

Uprav ljanje 

nepremičnin - 

Občina Idrija

Uprav ljanje 

nepremičnin - 

trg UŠKO Serv is - trg

januar 61,86 11,05 5,46 1,32 1,17 2,03 0,16 8,31 3,48 0,24 0,28 6,19 8,56 2,23 0,88 0,06 1,18 1,19 3,04 3,00 2,03

februar 59,05 9,69 6,06 0,61 1,34 1,91 0,14 8,08 3,21 0,38 0,24 8,58 5,05 2,44 0,47 1,47 0,19 1,23 2,77 3,19 2,00

marec 59,99 10,79 4,65 2,19 1,02 2,06 0,28 8,24 3,11 0,38 0,22 8,26 5,37 2,31 0,52 0,29 1,27 0,90 3,30 2,80 2,04

april 59,94 11,19 5,38 1,40 0,36 2,20 0,58 7,86 2,96 0,63 0,37 9,07 4,54 2,27 0,77 0,00 1,34 0,90 3,10 3,02 2,01

maj 58,25 10,21 6,27 0,97 0,06 1,71 0,52 7,84 2,96 0,53 0,34 12,77 0,24 2,68 0,73 0,14 1,25 0,90 3,10 3,00 2,04

junij 59,63 10,04 8,23 0,37 0,24 1,49 0,71 8,82 3,04 0,54 0,36 11,32 0,00 3,36 0,55 0,18 1,39 0,91 3,09 3,00 2,00

julij 58,82 9,19 6,32 0,46 0,31 3,38 0,49 8,27 3,83 0,44 0,27 11,25 0,00 3,39 0,45 0,83 0,90 0,91 3,09 3,00 2,04

avgust 59,78 9,17 6,26 1,01 0,47 4,08 0,63 8,52 3,10 0,46 0,29 12,13 0,00 2,46 0,62 0,00 1,50 1,01 2,99 3,00 2,08

september 59,20 9,24 6,11 1,00 0,56 3,53 1,11 8,26 3,28 0,61 0,34 11,42 0,00 2,37 0,45 0,21 1,58 0,91 3,18 3,03 2,00

oktober 59,70 9,22 6,56 0,80 0,47 3,81 1,12 7,88 3,80 0,54 0,31 9,70 1,46 2,44 0,07 0,08 2,09 1,00 3,00 3,26 2,10

november 59,55 9,25 6,21 0,81 1,06 3,02 1,15 8,34 3,60 0,44 0,27 5,91 4,69 3,19 0,57 0,00 1,66 1,01 3,09 3,23 2,06

december 60,97 9,34 6,82 0,42 0,97 3,17 1,11 8,77 3,24 0,53 0,29 2,86 10,33 1,53 0,67 0,23 1,36 1,00 3,04 3,21 2,08

Povprečje 59,73 9,87 6,19 0,95 0,67 2,70 0,67 8,26 3,30 0,48 0,30 9,12 3,35 2,56 0,56 0,29 1,31 0,99 3,07 3,06 2,04
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PRIKAZ DOBIČKOV OZIROMA IZGUB GJS V LETU 2021 ZA PORAČUN V NASLEDNJIH OBDOBJIH 

 

V spodnji tabeli prikazujemo primerjavo doseženih poslovnih izidov (pred obdavčitvijo) v letu 2021, za posamezne sestavine cen obveznih GJS varstva okolja (in 24-urno pogrebno službo), kakor 

tudi primerjavo s priznanimi oziroma dopustnimi donosi. 

Preglednica ugotovlje-
nih razlik poslovnih iz-
idov GJS za poračun  

Oskrba s pitno vodo 
Odvajanje odpadne 

vode Čiščenje odpadne vode Ravnanje z odpadki 
24-urna dežurna 

služba SKUPAJ 

IDRIJA IDRIJA CERKNO 

IDRIJA CERKNO 

    

Vodarina Omrežnina Storitev Omrežnina 
Storitev - 

ČN 

Omrež-
nina 
ČN + 
grez-
nice 

Stori-
tev -
grez-
nice 

Storitev 
zbiranja 

MKO 
Idrija 

Javna 
infr. zbi-

ranja 
MKO 
Idrija 

Storitev 
zbiranja 
BIO od-
padkov 
Idrija 

Javna 
infr. zbi-

ranja 
BIO 
Idrija 

Storitev 
zbiranja 

MKO 
Cerkno 

Javna 
infr. zbi-

ranja 
MKO 

Cerkno 

Storitev 
zbiranja 
BIO od-
padkov 
Cerkno 

Javna 
infr. zbi-

ranja 
BIO Cer-

kno 

pri-
manj-
kljaji 

pre-
sežki 

POSLOVNI IZID 2021 489 24.401 28.020 8.783 55.822 2.104 33.739 45.279 -9.377 38.516 -2.461 65.274 -3.099 4.940 189 -1.184 183     

OD TEGA PRIZNAN 
DONOS 17.659 0 1.086 0 1.285 0 143 17.989 0 1.865 0 5.779 0 590 0 1.937 347    
RAZLIKA POSLOV-
NEGA IZIDA ZA PORA-
ČUN -17.169 24.401 26.933 8.783 54.537 2.104 33.597 27.290 -9.377 36.652 -2.461 59.495 -3.099 4.350 189 -3.121 -164 -35.391 278.330 

 

 

Gledano v celoti, je bil v letu 2021 dosežen presežek poslovnih izidov nad dopustnimi donosi v skupni višini 242.939 €, kar je v določeni meri posledica nadomeščanja primanjkljajev iz preteklih 

let, ki so vračunani v veljavne cene storitev. Za 24-urno pogrebno službo so cene prvič oblikovane v letu 2020. 

 

V vseh tistih delih cen, kjer so v opazovanem obdobju doseženi izidi, ki presegajo pretekle primanjkljaje oziroma dopustne donose (npr. pri storitvah odvajanja in čiščenja odpadne vode), bodo 

presežki vračunani v cene v naslednjih regulativnih obdobjih. 
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VREDNOST OSNOVNIH SREDSTEV GJI V NAJEMU 
 

Skladno z določbami SRS 32.9 v spodnjih tabelah predstavljamo vrednosti sredstev javne infrastrukture, ki so v lasti občine 

ustanoviteljice (Občine Idrija), naša družba pa jih ima (na podlagi medsebojno sklenjene pogodbe) v najemu oziroma uporabi 

in vzdrževanju za namene izvajanja GJS varstva okolja. Njihove knjigovodske vrednosti so nekaj nižje kot preteklo leto, saj 

pomembnejših naložb ni bilo. 

 

Vrednost sredstev GJS v najemu na dan 31. 12. 2021 Nabavne vrednosti Popravki vrednosti 
Knjigovodske 

vrednosti 

Oskrba s pitno vodo 18.200.193 9.743.460 8.456.733 

Odvajanje odpadne vode 14.941.312 7.577.202 7.364.111 

Čiščenje odpadne vode 5.886.213 1.887.856 3.998.357 

Ravnanje z odpadki 720.986 325.682 395.304 

Skupaj 39.748.704 19.534.200 20.214.504 

 

 

Vrednost sredstev GJS v najemu na dan 31. 12. 2020 Nabavne vrednosti Popravki vrednosti 
Knjigovodske 

vrednosti 

Oskrba s pitno vodo 18.077.970 9.320.434 8.757.536 

Odvajanje odpadne vode 14.924.066 7.323.884 7.600.182 

Čiščenje odpadne vode 5.797.135 1.592.335 4.204.801 

Ravnanje z odpadki  699.020 305.262 393.757 

Skupaj 39.498.191 18.541.915 20.956.276 

 

 

 

3.3. IZJAVA DIREKTORICE V RAČUNOVODSKEM POROČILU 
 

Poslovodstvo sprejema in potrjuje računovodske izkaze družbe Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. za leto, končano na dan 

31. decembra 2021 in pojasnila k računovodskim izkazom.  

 

Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, 

da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi predstavljajo 

resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2021.  

 

Poslovodstvo je odgovorno tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja 

in drugih sredstev in za preprečevanje in odkrivanje zlorab in drugih nepravilnosti ter potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj 

s pojasnili, izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi 

računovodskimi standardi. 

 

Idrija, 22. april 2022. 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

POJASNILA O POSLOVANJU PODJETJA V OBDOBJU 1-2/2022 

 

Spoštovani, 

 

v nadaljevanju vam podajamo nekaj obrazložitev vezano na poslovanje podjetja v času od januarja do februarja 
2022: 

1. v prvih dveh mesecih smo poslovali uspešno in ustvarili skupaj 86.089 € presežka (pred davki). Glede na 
načrt poslovanja smo realizirali 16,7 % vseh načrtovanih poslovnih prihodkov in 15,7 % vseh načrtovanih 
poslovnih odhodkov. Glede na leto 2021 so stroški ostali na enaki ravni, medtem ko so prihodki upadli, in 
sicer za 4 %. Razlog upada pri prihodkih je v največji meri posledica manjšega obsega poslovanja pri 
vzdrževanju cest in javnih površin. Porast pri stroških dela glede na leto 2021 je pričakovan (in načrtovan), 
saj odraža zvišanja nekaterih pravic delavcev, uveljavljenih z novostmi v delovno pravni zakonodaji (nekateri 
dodatki po novi kolektivni pogodbi, zlasti pa zvišanje minimalne plače). V stroških dela so že vračunani 
sorazmerni deli obveznosti do delavcev za izplačilo regresa za letni dopust. Glede na leto 2021 odstopajo 
tudi stroški materiala, in sicer za 6,1 %. Zagotovo na to vplivajo višji stroški goriva, ki smo jih v enakem 
lanskem obdobju realizirali za 13.280 €, letos pa kar 20 % več, in sicer 16.409 €. Stroški energentov so višji 
tudi pri  kurilnem olju – za 4.890 €. 

2. poslovanje enote Oskrbe s pitno vodo je v mesecu februarju 2022 zaznamovalo onesnaženje vodnega vira 
Ledine, ki je povzročilo nenačrtovane stroške v skupni višini 14.111,25 €. 

3. velik odmik beležimo na dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki, v primerjavi z enakim obdobjem leta 
2021. Na to vplivajo tako nove, višje cene komunalnih storitev, kot tudi višji prihodki od posebnih storitev, ki 
jih ustvarimo na trgu (pri poslovnih uporabnikih). 

4. pri zimskem vzdrževanju cest beležimo skoraj 7.000 € negativnega rezultata. Ta se bo po pričakovanjih  
(zaradi kritja fiksnih mesečnih stroškov amortizacije) tekom leta še poslabšal. Obseg del je bil namreč v 
letošnjem letu nižji za kar 35 %, glede na leto 2021.  

OBČINSKI SVET OBČINE IDRIJA 
 

Številka: 0130-2/2022-1 
Datum: 5. 5. 2022 



 

 

 

 
Lep pozdrav, 

 
Vodja finančno računovodskega področja     Direktorica 
Klavdija Plestenjak        mag. Brigita Šen Kreže 
 

Neposredni Posredni Skupaj Neposredni Posredni Skupaj Neposredni Posredni Skupaj Neposredni Posredni Skupaj 
1 Čisti prihodki od prodaje 5.374.925 65.000 5.439.925 881.536 9.416 890.952 922.611 9.262 931.874 5.540.142 65.009 5.605.151 95,6 16,4

1.1. čisti prihodki, pridob. z opravljanjem GJS 3.196.896 3.196.896 509.638 509.638 570.409 570.409 3.143.921 3.143.921 89,4 15,9
1.2. čisti prih., pridobljeni z opravljanjem GJS posebne storitve 127.400 127.400 28.439 28.439 10.470 10.470 134.333 134.333 22,3
1.3. čisti prih., pridob. z opravljanjem GJS-omrežnina 1.180.160 1.180.160 194.152 -223 193.928 191.396 191.396 1.154.377 1.154.377 101,3 16,4
1.4. prih. iz števnine in intervencijskega vzdrževanja
1.5. čisti prihodki - druge dejavnosti 870.470 65.000 935.470 149.308 9.639 158.947 150.336 9.262 159.598 1.107.510 65.009 1.172.519 99,6 17,0

2 Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz.
3 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
4 Drugi posl. prih.- s prevred. posl. prihodki 12.041 1.446 13.487 10.066 1.527 11.593 86.297 9.711 96.008

4.1. dotacije iz proračuna 11.602 1.446 13.048 10.066 1.527 11.593 84.401 4.651 89.052
4.2. prih. iz odprave rezervacij
4.3. drugi poslovni prihodki 439 439 1.896 5.060 6.956

5 interni prihodki 419.550 45.000 464.550 75.158 8.150 83.308 74.309 10.144 84.454 463.867 43.559 507.426 17,9
I. Kosmati donos iz poslovanja 5.794.475 110.000 5.904.475 968.735 19.012 987.747 1.006.986 20.934 1.027.920 6.090.306 118.279 6.208.585 96,1 16,7
6 Stroški blaga materiala in storitev 2.859.634 157.800 3.017.434 441.118 27.304 468.422 460.484 21.793 482.277 3.057.600 154.344 3.211.944 97,1 15,5

6.1. nabavna vrednost prodanega blaga in mat.
6.2. stroški porabljenega materiala 529.450 27.000 556.450 91.307 4.736 96.043 85.156 5.360 90.516 576.830 22.994 599.824 106,1 17,3
6.3. stroški storitev 2.330.184 130.800 2.460.984 349.811 22.568 372.380 375.328 16.434 391.761 2.480.768 131.350 2.612.119 95,1 15,1

6.3.1. ostali stroški storitev 1.282.600 130.800 1.413.400 180.304 22.568 202.873 208.209 16.434 224.643 1.476.938 131.350 1.608.289 90,3 14,4
6.3.2. stroški najema infrastrukture 1.047.584 1.047.584 169.507 169.507 167.119 167.119 1.003.830 1.003.830 101,4 16,2

7 Stroški dela 1.485.838 476.118 1.961.956 234.116 66.731 300.847 220.608 60.850 281.458 1.363.473 398.548 1.762.022 106,9 15,3
8 Odpisi vrednosti 165.320 58.000 223.320 27.395 4.293 31.040 31.840 4.053 35.893 201.789 84.781 286.570 86,5 13,9

8.1. amortizacija OS 165.320 26.000 191.320 26.747 4.293 31.688 31.840 4.053 35.893 183.813 25.367 209.179,54 88,3 16,6
8.2. prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja 2.000 2.000 1.450 1.450
8.3. prevred. posl.odh. pri obratnih sredstvih 30.000 30.000 17.976 57.964 75.940

9 Drugi poslovni odhodki 60.700 13.000 73.700 10.472 8.719 19.191 11.806 6.906 18.712 54.736 13.410 68.145 102,6 26,0
10 Interni stroški 419.350 45.200 464.550 80.364 2.944 83.308 75.941 8.513 84.454 476.365 31.061 507.426 17,9
II. Poslovni odhodki 4.990.842 750.118 5.740.959 793.465 109.991 903.456 800.679 102.115 902.794 5.153.963 682.144 5.836.106 100,1 15,7

III. Dobiček ali izguba iz poslovanja 803.634 -640.118 163.516 175.270 -90.980 84.290 206.307 -81.181 125.126 936.343 -563.865 372.479 67,4 51,6
11 Finančni prih. iz danih posojil
12 Finančni prih. iz poslovnih terjatev 570 8.000 8.570 1.462 1.462 798 798 247 7.290 7.537 183,3 17,1
13 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 13.200 13.200 1.296 1.296 3.340 3.340 12.440 12.440 9,8
14 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1.200 1.200 38 38 4 4 2 817 819 946,8 3,2
lV. Poslovni izid iz rednega delovanja 803.634 -646.518 157.116 175.270 -90.851 84.419 206.307 -83.728 122.579 936.590 -569.833 366.757 68,9 53,7
16 Drugi prihodki 680 6.400 7.080 831 849 1.680 1.453 1.453 10.565 7.463 18.029 115,6 23,7
17 Drugi odhodki 1.000 1.000 11 11 1 1 1.100 1.378 2.478 1.228,1 1,1
V Poslovni izid pred obdavčitvijo 803.634 -641.118 162.516 176.101 -90.012 86.089 206.307 -82.276 124.032 946.056 -563.747 382.309 69,4 53,0
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