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Prihodnost je stabilnost podjetja

V uvodniku gospodarskega načrta podjetja za leto 2018 smo pisali, da je gibalo razvoj. In ko se ozremo na preteklo leto,
lahko temu le pritrdimo. Spreminjamo navade, procese, odnose in miselnost. Zaposleni se zavedajo svojega poslanstva.
Smo varuhi okolja. Vpeti smo v prav vse vitalne funkcije mesta: Voda. Kanalizacija. Čistilna naprava. Odpadek. Grob. Cesta.
Zelenica. Dvorana. Stanovanje. Peč. Plakat. Plin. Za vsem tem stojijo ljudje. Vsak dan, ne glede na vreme in letni čas.

V naslednjem letu pričakujemo stabilno poslovanje, optimizacijo posameznih odstopanj in nadaljnjo rast. Te besede smo
zapisali tudi v načrtu za 2018, a smo nekatere naloge uspeli le delno izpolniti. Prepričani smo, da smo na pravi poti in jih
bomo v letu 2019 uspeli povsem zaključiti. Lotili smo se korektivnih ukrepov, ki nam bodo glede na pretekle izkušnje
pomagali umiriti poslovanje. Glede na številne nove dejavnosti je posledica celo logična. Vsaka stvar potrebuje svoj čas.
Tudi mi ga potrebujemo in ga bomo izkoristili za korekcijo poslovnih praks, ki bodo v prihodnje prinašale pozitivne rezultate.

Ključna naloga podjetja ostaja obvladovanje ciljev in nalog, ki smo si jih zadali. Vzpostavljamo procesno organiziranost z
jasno opredeljenimi vlogami posameznih služb podjetja. Tudi te bodo v prihodnje informacijsko podprte. Digitalizacija močno
spreminja naše delovanje: čipirani zabojniki, vodomeri z daljinskim odčitavanjem, prostor za pripravo pokojnikov in hladilnica,
e-sledljivost zimske službe in e-računi so le eni od korakov do sodobnega podjetja, ki lahko stoodstotno zagotavlja svoje
poslanstvo: »Zagotavljati boljše življenje«.

V letu 2018 smo dogradili podporni sistem za izvajanje zimske službe in tako jo danes v celoti digitalno obvladujemo: vsi
dogodki so evidentirani in sledljivi. Vzpostavili smo platformo za dimnikarsko službo, v izdelavi sta kataster zabojnikov in
kataster cest, z menjavo vodomerov pa digitaliziramo tudi stanje posameznih jaškov. Obenem pridobivamo podlage za
vzpostavitev elektronskega katastra grobov, spregledali pa ne bomo niti področij vzdrževanja cest ter javnih in zelenih
površin. Vse več je elektronsko zajetih podatkov, vse lažje so analize in primerjave, kaj šele poročanje. In s pravimi podatki
so lahko tudi naše odločitve prave.

Varstvo okolja je temeljna dejavnost našega podjetja in prav s podatki bomo lahko aktivno upravljali z vodnimi izgubami ter
postopno vpeljali mesečni obračun po dejanski porabi pitne vode. Velik poudarek bo na dodatni promociji ločevanja
odpadkov in optimizaciji zbiranja le teh. Ena ključnih nalog pa mora biti tudi projekt ureditve Zbirnega centra Ljubevč, h
kateremu moramo najprej pristopiti, saj bo sredstva za izgradnjo potem lažje iskati.

Naše poslanstvo se tu ne konča. Še naprej sledimo usmeritvi brezpapirnega poslovanja tako z računi kot ostalimi dokumenti.
Med ključnimi izzivi bo uvedba e-računov za gospodinjstva. Tveganja neplačil bomo obvladovali s stalno izterjavo in aktivnim
dogovarjanjem z dolžniki o poplačilu. Uvedli smo energetsko knjigovodstvo na področjih energetike ter upravljanja športnih in
kulturnih objektov. Naše poslovanje postaja vedno bolj transparentno tako do naročnika kot do občana.

Pomembnejši od naših uporabnikov so le naši zaposleni, ki so srce in duša Komunale. V zadnjih letih smo zagotovili izjemen
napredek pri zagotavljanju delovnih pogojev. S pravimi orodji morajo priti tudi rezultati, zato smo zagotovili nove stroje,
naprave in opremo za izvajanje posamezne dejavnosti. Promoviramo zdravje na delovnem mestu, zgledno sodelujemo s
sindikatom, zahtevam delavcev pa bomo sledili tudi v prihodnje, saj je le zadovoljen delavec dober delavec.

Slabše poslovno leto nam ne sme vzeti poguma, da dokončamo, kar smo začeli. Poznamo tveganja in s podporo okolja
lahko vse zadano tudi izpeljemo. Veliko truda smo vložili v vzpostavitev rešitev, z našimi predanimi vodji pa bomo že v letu
2019 lahko govorili o pomembnih spremembah na bolje.

Beno Fekonja

Direktor
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I. POSLOVNI DEL
1. UVOD
1.1 OSNOVNI PODATKI O PODJETJU

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 SI 13286218
Matična številka 5144647000
Osnovni kapital 210.935,67 €

1.2 LASTNIŠKA STRUKTURA TER SKUPŠČINA IN SVET USTANOVITELJEV PODJETJA

Ustanoviteljici Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala), ki kot
javno podjetje deluje od junija 2014, sta Občina Idrija (85,022-% delež) in Občina Cerkno
(14,978-% delež). Komunala opravlja na območju občin ustanoviteljic tiste lokalne
gospodarske javne službe (v nadaljevanju: GJS), za katere tako s svojimi akti določita občini
ustanoviteljici. Opravljati sme tudi dejavnosti, s katerimi zagotovi boljšo izkoriščenost svojih
kapacitet oziroma ji omogočajo ustvarjanje dodatnih prihodkov in je zanje registrirana v 7.
členu Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA Idrija d.o.o. (Ur. l.
RS, št. 58/14, 52/16; v tem pogl.: Odlok).

Na podlagi 11. člena Odloka sta organa podjetja skupščina in direktor. Ustanoviteljici na skupščini odločata o sprejetju
letnega poročila in uporabi bilančnega dobička, zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov, vračanju naknadnih vplačil, delitvi in
prenehanju poslovnih deležev, imenovanju in odpoklicu direktorja in drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali
družbena pogodba. Glasovi so med ustanoviteljici porazdeljeni glede na delež osnovnega vložka. V letu 2018 je skupščina
zasedala enkrat. Na seji je obravnavala revidirano poročilo poslovanja Komunale za leto 2017, ocenila uspešnost dela
direktorja v letu 2017 in izbrala revizorsko družbo za leto 2018.

Ustanoviteljske pravice izvršuje Svet ustanoviteljev (v nadaljevanju: Svet), ki ga sestavljata župana ustanoviteljic. Vsak član
Sveta ima en glas. Ustanoviteljske pristojnosti so: določanje posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti, zagotavljanje in
uporabo javnih dobrin, odločanje o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, sprejem letnega načrta poslovanja in
razvojnih programov ter s sklepom določanje vrste in vrednosti poslov, za izvedbo katerih mora direktor pridobiti predhodno
soglasje Sveta. V letu 2018 se je Svet sestal štirikrat. Obravnaval je poslovni načrt za leto 2018, spremembo sodil za leto
2018, uvajanje nove dejavnosti – nepremičninskega posredovanja, širitev dejavnosti izvajanja dimnikarskih storitev na
območje občin Cerkno, Kobarid in Tolmin ter soglasje za izvedbo vseh potrebnih postopkov za prevzem podjetja
Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p., poslovni načrt za leto 2019, spremembo plana nabav osnovnih sredstev za leto 2018 ter
spremembo projekta Celostno upravljanje in optimizacija vodooskrbnega sistema v Občini Idrija za obdobje 2017 – 2026 (v
nadaljevanju: CEUP). Vsi sklepi so bili soglasno sprejeti.

mailto:info@komunalaidrija.si
about:blank
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2. ORGANIZACIJA DELA
2.1 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Po večkratnem preoblikovanju v letu 2016 je bila na začetku leta 2017 v podjetju oblikovana organizacijska struktura, ki se
do danes ni bistveno spremenila. Ključno je, da ostaja dinamična in kot taka sledi ciljem podjetja in jih učinkovito uresničuje,
obenem pa se hitro in pravilno odziva na informacije iz zunanjega in notranjega okolja.

Dejavnosti podjetja so danes razdeljene na pet področij:

1. Področje Vodovod, odpadki in kanalizacija (v nadaljevanju: VOODKA);

2. Področje Skupne komunalne službe (v nadaljevanju: SKS), ki obsega skupno komunalno rabo (letno vzdrževanje cest,
zimska služba, vzdrževanje javnih utrjenih in zelenih površin), gradbeništvo, od februarja 2019 naprej pa tudi pogrebno
in pokopališko dejavnost;

3. Področje Upravljanje in energetika (v nadaljevanju: UE), ki obsega upravljanje nepremičnin, energetiko in servis ter
upravljanje športnih in kulturnih objektov (v nadaljevanju: UŠKO),

4. Področje Dimnikarstvo (od prevzema podjetja Raufnk d.o.o. februarja 2019) ter

5. Področje Splošne službe in finančno-računovodska služba (v nadaljevanju: SFRS).

V letu 2018 večjih sprememb v strukturi organizacije ni bilo, smo pa zaradi povečanega obsega del oziroma pomanjkljivosti,
ki smo jih na določenih področjih zaznali v letu 2018, izvedli manjše reorganizacije znotraj področij.

Slika 1: Organigram podjetja (zadnja posodobitev: 1. 2. 2019)
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2.2 ZAPOSLENI

OSNOVNI PODATKI

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v podjetju zaposlenih 72 oseb.

Slika 2: Starostna piramida zaposlenih (31. 12. 2018)

Povprečna starost zaposlenih v podjetju je 43,96 let.
Zaradi starostne strukture, ki je zamaknjena v
zgornji del starostne piramide, podjetje teži k
zaposlovanju mlajših oseb. Največji problem, ki
nastaja kot posledica staranja kolektiva, je
povečanje števila bolniških odsotnosti.

Slika 3: Struktura zaposlenih glede na spol (31. 12. 2018)

Pretežno moški kolektiv je posledica narave dela (fizično delo, težji pogoji) v
komunalnih dejavnostih. Kljub temu, da podjetje ne postavlja omejitev pri
zaposlovanju, bistvenih sprememb strukture zaposlenih glede na spol ne
pričakujemo. Več kot polovica žensk je zaposlenih v finančno-računovodski
službi, preostale pa kot vodja področja, dve strokovni sodelavki, upravnici
stavb in čistilki. Glede na delež žensk v podjetju so približno enakomerno
zastopane na vseh nivojih podjetja.

Slika 4: Delež zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe

Zaradi novih dejavnosti v podjetju in zaostrovanja predpisov smo
obstoječi kader dopolnili z visoko izobraženimi delavci. V upravi so
tako v veliki večini zaposleni delavci s VI. in VII. stopnjo izobrazbe, ki
so strokovno usposobljeni za vodenje posameznih dejavnosti.
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2.3 KADROVSKA SLUŽBA

Kadrovska služba se izvaja v okviru področja splošnih služb podjetja. Temelj vsake organizacije so v njej zaposleni ljudje,
zato mora podjetje premišljeno ugotavljati in načrtovati kadrovske potrebe, ustrezno premeščati in nadomeščati kadre,
poskrbeti za njihovo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ter jih ustrezno nagrajevati za uspešno opravljeno delo.
Dolžnost podjetja je, da razvija in odgovorno ravna s kadri, dolžnost delavcev pa, da delujejo ustvarjalno in inovativno,
spremljajo razvoj stroke, predpisov in zakonov ter se udeležujejo izobraževanj in usposabljanj, ki so nujna za dobro
delovanje podjetja.

V letu 2018 smo na področju kadrovske dejavnosti izvedli štiri načrtovane nove zaposlitve, in sicer:

1. Upravnik večstanovanjskih objektov za upravljanje ter pomoč pri obračunu in poročanju (zaradi širitve dejavnosti s
prevzemom novih večstanovanjskih objektov);

2. strokovna sodelavka za kadrovske zadeve, obračun plač, vodenje kadrovskih evidenc ter varstva in zdravja pri delu
(nadomestitev zaradi predvidene upokojitve);

3. komunalni delavec ‒ II (zaradi povečanega obsega dela pri dejavnosti SKS);
4. strokovni sodelavec za finance in računovodstvo (zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu).

Izmed izvedenih zaposlitev je ena posledica fluktuacije zaposlenih (upokojitev), ena nadomeščanje sodelavke na
porodniškem dopustu, preostale pa so posledica povečanega obsega del pri upravljanju večstanovanjskih objektov in SKS.
Poleg načrtovanih zaposlitev smo zaradi potrebe po okrepitvi področja odnosov z javnostmi in porodniškega dopusta
sodelavke na tem področju vzpostavili sodelovanje z novo zunanjo sodelavko, ki je z delom pričela novembra 2018.
Strokovna izobraževanja in usposabljanja zaposlenih so potekala glede na potrebe podjetja in ponudbo na trgu. V letu 2018
smo šolnino plačali trem zaposlenim, ki se izobražujejo v interesu podjetja, krili pa smo tudi usposabljanje za dimnikarja in
upravljavca kotlovnic. Ob koncu leta 2018 smo na področju upravljanja z nepremičninami imenovali novega operativnega
vodjo in obstoječega premestili na mesto operativnega vodje UŠKO, saj je bil dotedanji izvoljen na mesto župana. V 2019
smo zaradi teh premestitev zaposlili novega upravnika.

PRAVNA PODLAGA IN KLJUČNI DOKUMENTI

· Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US)
in drugi predpisi, vezani na pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev;

· Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 43/15, 86/16, 12/17, 80/17);
· podjetniška kolektivna pogodba med Sindikatom Komunale Idrija in vodstvom podjetja, ki je pričela veljati 1. 1. 2018;
· interni pravilniki Komunale Idrija (Pravilnik o sistemizaciji del, Pravilnik o plačah in drugi predpisani pravilniki).

KAZALNIKI

Slika 5: Število ur bolniške odsotnosti na zaposlenega

S kazalnikom spremljamo število ur bolniških odsotnosti, za
katere mora delodajalec delavcu izplačati nadomestilo plače
iz lastnih sredstev. V letu 2018 je bilo dejansko število ur
bolniške odsotnosti na zaposlenega 39,8, načrtovano pa 38.
Bolniške odsotnosti so bile v največji meri posledica
dolgotrajnih poškodb oziroma operacij, ki so povezane tudi s
staranjem kolektiva.
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Slika 6: Število nadur na zaposlenega

S kazalnikom ugotavljamo obremenjenost posameznih
delavcev oziroma potrebe po zaposlitvi novih. Število
nadur je povezano z občasnim povečanim obsegom del in
številom intervencij ali izrednih naročil. V letu 2018 se je
število nadur v primerjavi z letom 2017 nekoliko znižalo.
Največje povečanje je bilo zaradi intenzivne zimske službe.
Leta 2017 smo zabeležili 8191 ur, leta 2018 pa 8154 ur,
kar na zaposlenega pomeni 112 ur dela preko polnega
delovnega časa.

REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ KADROVSKA SLUŽBA
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Informacijska podpora za upravljanje kadrov ‒ PRENOS
Vodenje evidence o kadrih je predpisano s
številnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
Trenutna informacijska podpora kadrovskega
področja je pomanjkljiva in nezdružljiva z ostalimi
programskimi moduli podjetja.

75 75 Identifikacija vseh potreb glede programske podpore na
kadrovskem področju.

75 75 Pregled ponudbe ter izbira in testiranje izbrane informacijske
podpore.

50 50 Implementacija v praksi ‒ uporaba.
*Komentar: Naloga se bo dokončno izvedla v letu 2019.

2. Elektronski potni nalogi

Elektronski potni nalogi se bodo vzpostavili v
okviru obstoječe programske opreme. Možen bo
neposreden prenos v obračun plač.

75 75 Opredelitev postopkov, vezanih na izdajo in potrjevanje potnih
nalogov.

75 75 Testiranje programske opreme.
50 75 Pričetek uporabe.

*Komentar: Iz ročnega evidentiranja potnih nalogov, ki zahteva večkraten vnos podatkov in povečuje možnosti napak, smo
prešli na elektronskega. Projekt je bil implementiran v oktobru 2018.

3. Elektronsko napovedovanje in potrjevanje dopustov
Vzpostavitev elektronskega napovedovanja
dopustov in potrjevanja le teh s strani
nadrejenega v programu za evidentiranje
delovnega časa. Možen bo neposreden prenos v
obračun plač.

75 75 Opredelitev postopkov, vezanih na napoved in potrjevanje
dopustov.

75 75 Preučitev obstoječe informacijske podpore.
50 75 Pričetek uporabe.

*Komentar: Iz ročnega evidentiranja dopustov smo prešli na elektronskega. Projekt je bil implementiran v oktobru 2018.

IZBOLJŠAVE NA PODROČJU KADROV V LETU 2018

· Elektronsko napovedovanje, potrjevanje in odobritev potnih nalogov;
· elektronsko napovedovanje, potrjevanje in upravljanje dopustov;
· uvajanje sistema izboljšav kot sistemskega ukrepa evidentiranja, ocenjevanja, uvajanja in nagrajevanja predlogov

zaposlenih Komunale.
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2.4 UPRAVA

REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ UPRAVA
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Center za sprejem naročil in pospeševanje prodaje
Določene storitve se izvajajo po naročilu ali
periodično, zato je treba vzpostaviti sistem
naročanja, iz katerega bo razvidno, kdaj in katero
storitev je treba na določeni lokaciji opraviti ter
vrsto in termin storitve, ki je na tej lokaciji že bila
opravljena.

5
0

Opredelitev storitev, ki se izvajajo po principu naročniške
službe.

5 Določitev procesov ‒ naročanja posameznih storitev.
1 Priprava dokumentacije (obrazci, evidence, promocija).

5 Izvedba.
*Komentar: Delno je naloga realizirana na področju dimnikarskih storitev, praznjenja greznic in odvoza kosovnih odpadkov,
srednjeročno pa je treba zagotoviti informacijsko podporo na enotni platformi.

2. Družbeno odgovorno podjetje

Družbena odgovornost je odgovornost organizacije
za vplive njenih odločitev in delovanja na družbo in
okolje. Prispeva k trajnostnemu razvoju v skladu z
veljavno zakonodajo, pri čemer upošteva
pričakovanja vseh deležnikov (zaposleni,
uporabniki storitev, dobavitelji, lastniki).

50 50
Vključitev podjetja v skupnost in razvoj (sponzorstva,
donacije).

50 50

Odgovornost do narave (upoštevanje okoljske zakonodaje in
standardov ter drugih družbeno sprejemljivih okoljskih
normativov, kot so energetska učinkovitost, ločevanje
odpadkov ter skrb za pitno vodo in čist zrak).

50 50
Odgovornost do kupcev in dobaviteljev (zagotavljanje
kakovosti, brezpapirno poslovanje, dostopnost do informacij).

50 50

Odgovornost do zaposlenih (aktivno preživljanje prostega
časa, družini prijazno podjetje, udejstvovanje na komunalnih
dogodkih).

*Komentar: Komunala že s svojim primarnim poslanstvom deluje odgovorno do okolja in uporabnikov storitev. V družbo se
vključuje z donacijami in sponzorstvi. Družbeno odgovornost želimo okrepiti in jo kot tako tudi predstaviti vsem deležnikom.

V okviru družbene odgovornosti smo v letu 2018 sponzorstvu in donacijam namenili 6.532,05 €. Od tega smo za namene
delovanja sindikata smo zagotovili 7000 €.

3. Klicni center

Za storitve, katerih dosegljivost je potrebna tudi
izven rednega delovnega časa, se kot pomoč
uporabnikom ter sistemsko evidentiranje in
upravljanje klicnih dogodkov vzpostavi klicni center
(v nadaljevanju: KC).

Identifikacija vseh možnosti, ki jih ponuja KC.
Ugotavljanje potreb po KC za posamezne dejavnosti.
Sistemska navodila za KC (procesi, postopki, standardni
odgovori, vodenje evidenc).
Vzpostavitev KC.
Promocija KC.

*Komentar: KC je bil vzpostavljen v oktobru 2018. S tem smo povečali dosegljivost posameznih služb Komunale.

4. Idrija – pametno mesto

Aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi enotne
platforme za integracijo podatkovnih baz iz
različnih informacijskih sistemov ter oblikovanje
protokolov za obdelavo teh podatkov (kazalniki,
poročila, evidence, analize, dostopi do podatkov).

Dogovor z Občino Idrija o izbiri enotnega ponudnika za celo
občino.
Priprava nabora podatkov, ki jih zbiramo.
Integracija podatkov posameznih informacijskih sistemov s
pametno platformo.
Izdelava protokolov za obdelavo podatkov.
Določitev nivojev dostopov do podatkov.

*Komentar: S strani Občine je bil izbran izvajalec. Projekt je v pasivni fazi.
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2.5 INFORMATIKA

OSNOVNI PODATKI

Št. računalnikov 36 Št. programov za izvajanje dejavnosti 7
Android tablice 2 Št. programov za evidentiranje 4
Arhivski server 1 Št. programov za nadzor 3

Delo na področju informatike obsega nabavo in vodenje evidence strojne in programske opreme, manjše nastavitve, zaščito
in nadzor prenosa podatkov, vzdrževanje interne računalniške mreže ter manj zahtevna popravila na strojni in programski
opremi. Namestitve in vzdrževanje te opreme ter večja popravila izvajajo zunanji izvajalci. Zadnjih nekaj let je v ospredju
vseh procesov digitalizacija, ki vključuje pisarniško poslovanje z e-dokumenti, e-računi, e-vlogami in soglasji, delovnimi
nalogi in drugimi dokumenti ter daljinski nadzor procesov (odčitavanje vodomerov, evidenca čipiranih zabojnikov …).
Nadgradnja digitalizacije je vodenje posameznega procesa dejavnosti na način, da nam pomaga pri upravljanju, planiranju,
evidentiranju, obračunu, kontrolingu in poročanju. Z ustrezno informacijsko podporo in kompatibilnimi programi lahko
izboljšamo delovne procese, zagotovimo preglednost in nadzor nad podatki in evidencami ter prihranimo čas. Zaposleni
podjetja preko intraneta dostopajo do skupne baze podatkov in dokumentov.

REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ INFORMATIKA
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Uporaba skupnega infomacijskega sistema za upravljanje katastra in dejavnosti ‒ PRENOS IN DOPOLNITEV

Preko katastra se bodo vzpostavili moduli za
informacijsko podporo in upravljanje posameznih
dejavnosti in procesov. Cilj je avtomatizacija
podatkov za poročanje ter obračun in spremljanje
trendov poslovanja po dejavnostih.

75 75 Udeležba na predstavitvi geo informacijskega sistema (GIS).

75 75
Nakup sistema, ki omogoča evidentiranje dogodkov, zbiranje
in obdelavo podatkov ter pripravo izpisov in poročil.

50 75 Uvedba sistema na dejavnosti zimska služba.

50 50
Z manjšimi prilagoditvami bo sistem uveden tudi na letnem
vzdrževanju cest in urejanju površin.

1 50
Povezava GIS z obračunskim programom in naročniškim
sistemom (terminski plan).

1
Nadgradnja sistema za uporabo pri vodenju katastra
zabojnikov.
Kataster vodomerov.

50
Praznjenje greznic/malih komunalnih čistilnih naprav (v
nadaljevanju: MKČN) in evidentiranje upravičencev oprostitev.
Izdaja soglasij, mnenj in projektnih pogojev.
Upravljanje športnih in kulturnih objektov.
Upravljanje dimnikarske službe in energetike.

*Komentar: V letu 2018 so bili izgrajeni moduli Kataster zabojnikov, Dimnikarska služba, Vodomeri in Zimska služba. Vse
module aktivno uporabljamo.V letu 2019 bomo zaključili module Naročniška služba, Pregledništvo cest in Javne površine ter
povezavo odčitavanja zabojnikov s katastrom in povezavo katastra z obračunskim programom. Modul Dimnikarska služba
bomo nadgradili, na novo pa bomo izdelali modula Upravljanje vodooskrbnega sistema (VOKA) in Naročniški sistem.

2. Vzpostavitev dokumentnega sistema

V koraku s sodobnimi trendi bomo vzpostavili
brezpapirno poslovanje z dokumenti in
elektronskimi računi.

75 75 Izbira ponudnika storitev.
50 50 Določitev klasifikacijskega načrta in podpisnih poti.
75 75 Uvedba podpisovanja računov v dokumentnem sistemu.
75 75 Pridobitev certifikatov za pooblaščene zaposlene.

Uvedba ostalih dokumentov v dokumentni sistem.
*Komentar: Digitalizaciji podpisovanja računov, ki smo jo uvedli v začetku leta 2017, bo sledila digitalizacija podpisovanja
ostalih dokumentov (naročilnic, pogodb, reklamacij …). Sistem nameravamo dokončno implementirati v letu 2019.
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3. Upravljanje s sestanki, akcijami, dokumenti in procesi

Upravljanje s sestanki, akcijami, dokumenti in
procesi je ključno za aktivno upravljanje projektov.
Ker so številni projekti vezani tudi na Občino Idrija,
je nujno, da ji vsaj dolgoročno zagotovimo dostop
in sodelovanje.

Izbira ponudnika storitev.
Uvajanje sistema Sestanki.
Uvajanje sistema Akcije.
Uvajanje sistema Procesi.
Uvajanje sistema Dokumenti.
Povezava programa z Občino Idrija.

*Komentar: Z informacijsko podporo želimo izboljšati vodenje in zaključevanje projektov, da bomo tako v največji možni
meri realizirali gospodarske in druge načrte. Vse sestanke, naloge in akcije vodimo v informacijskem sistemu. Leta 2018
smo pridobili dodatna sredstva na razpisu za poslovno odličnost, ki nam bodo omogočila upravljanje vseh procesov. Naloga
bo zaključena v letu 2019.

4. Uvedba aplikacije Komunala.info

Vsem uporabnikom komunalnih storitev želimo
omogočiti dostop do podatkov o lastnem
odjemnem mestu (v nadaljevanju: OM) preko
spleta.

Izbira ponudnika storitev.
Geolociranje OM.
Uvajanje pregleda komunalnih storitev.
Uvajanje pregleda storitev upravljanja.
Uvajanje storitev energetike.

*Komentar: V skladu s sodobnimi trendi želimo uporabnikom omogočiti aktivno upravljanje z OM (pregled zaračunanih in
plačanih storitev, spremljanje naročil, prejemanje obvestil, pošiljanje vprašanj in reklamacij ...). Trenutno poteka nadgradnja
sistema pri ponudniku. Naloga bo implementirana takoj po nadgradnji.

5. Izdaja e-računov
Uporabnikom bomo omogočili prejemanje
e-računov in avtomatični uvoz v njihovo spletno
banko.

Testiranje informacijskega sistema.
Izvedba akcije obveščanja uporabnikov preko medijev.
Uvedba kazalnika za spremljanje odstotka izdanih e-računov.

*Komentar: Izdaja e-računov je že testirana in pripravljena za uporabo. Leta 2018 smo pripravili izvedbene ukrepe za
masovno pridobivanje uporabnikov e-računa. Akcijo e-računi smo povezali z akcijo deljenja namenskih posod za odpadno
jedilno olje, ki jih uporabniki lahko prevzamejo v svojih zbirnih centrih (v nadaljevanju: ZC). Vodi se kazalnik deleža odprtih
e-računov v primerjavi z vsemi uporabniki.

6. Prejemanje e-računov

Do konca leta 2018 želimo vzpostaviti obvezno
izdajo e-računov za vse dobavitelje Komunale. Cilj
je zmanjšati ročni vnos podatkov s prejetih računov
v sistem ter zmanjšati možnosti napak.

Testiranje informacijskega sistema.
Izvedba obveščanja dobaviteljev o možnosti prejemanja
e-računov.
Uvedba kazalnika za spremljanje odstotka izdanih e-računov.
Nadgradnja sistema za oddajo e-računov preko spletne strani.
Uvedba obveznega prejemanja e-računov.

*Komentar: Večino računov še vedno prejmemo po navadni pošti. Zaradi velikega števila je ročni vnos zamuden in
povečuje možnost napak. Povečane so aktivnosti po prejemanju e-računov s strani pravnih oseb. Dolgoročni cilj je prehod
na digitalno poslovanje.

7. Digitalizacija podatkov, poročil in kazalnikov

Podatke in kazalnike, ki se trenutno spremljajo
ročno, bomo digitalizirali: določili bomo vire
podatkov iz posameznih informacijskih sistemov in
avtomatizirali izpis kazalnikov posamezne
dejavnosti.

Določitev virov podatkov v informacijskih sistemih.
Vzpostavitev enotne platforme za zbiranje podatkov iz različnih
informacijskih sistemov.
Povezava platforme z različnimi bazami podatkov.
Generiranje digitalnih kazalnikov.
Določitev nivojev dostopa uporabnikov.
Vzpostavitev digitalnega sistema poročanja.
Vzpostavitev protokolov aktivnega upravljanja s podatki.

*Komentar: Že v letu 2016 smo definirali podatke in kazalnike, preko katerih spremljamo poslovanje posameznih dejavnosti,
ter določili odgovorne osebe in način zagotavljanja podatkov. Z Občino Idrija se usklajujemo o enotni informacijski podpori
za upravljanje s kazalniki; trenutno se vsi vodijo v excelovih tabelah v podjetju.
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2.5 SKLADIŠČE

REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ NABAVA IN SKLADIŠČNI PROMET
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Ureditev skladiščnih prostorov ‒ PRENOS

V skladiščnih prostorih mora biti material pravilno
razporejen in označen. Iskanje in izdaja morata
potekati hitro.

7
5

Inventura obstoječih zalog materiala ter označitev prostorov za
skladiščenje posameznih artiklov.
Ureditev ustreznega pisarniškega prostora.

5
0

Opremljanje skladišč z novimi regali in zagotovitev prostora za
ves material.

*Komentar: Nujna reorganizacija poteka in se bo predvidoma zaključila v letu 2019.

2. Ureditev informacijske podpore skladiščnemu prometu ‒ PRENOS

Urejen skladiščni promet je osnova za izvajanje
storitev, saj zagotavlja pravočasno dobavo
materiala ter nadzor nad porabo in stanjem zalog.
Računovodstvu omogoča pravilno sestavo
računovodskega obračuna.

7
5

Proučitev obstoječe ponudbe informacijske podpore ter vpeljava
v izvajanje.

7
5

Opredelitev porabe materiala, ki se ne vodi preko skladišča
(neposredna poraba na terenu).
Opremljanje skladišča s črtnimi kodami.

5
0

Določitev pravil vodenja skladiščnega prometa (fizična izdaja ali
prejem ne morejo biti opravljeni brez ustreznega dokumenta).

*Komentar: Skladiščni promet, ki se je v informacijskem sistemu vodil z zamikom, smo pripeljali do točke sprotnega
evidentiranja prejetega in izdanega blaga. Optimizacija poslovanja bo potekala tudi v letu 2019.



Komunala Idrija Poslovno poročilo za leto 2018

14

2.6 AVTOSTROJNI PARK

REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ AVTOSTROJNI PARK
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Vzpostavitev sistema spremljanja podatkov o posameznem vozilu, stroju ali napravi ‒ PRENOS

Kot skrben in odgovoren lastnik deloma že
obnovljenega voznega parka želimo spremljati
status posameznih vozil (tehnični pregledi,
popravila, poraba goriva, prevoženi kilometri …).

Vzpostavitev informacijske podpore za spremljanje statusa
vozil.
Vzpostavitev evidenc spremljanja posameznih vozil, strojev in
naprav.
Vzpostavitev internih pravil glede uporabe in vzdrževanja vozil.

*Komentar: Prvi del projekta ‒ vzpostavitev informacijske podpore in evidenc ‒ je že zaključen. Čaka nas še drugi del ‒
vzpostavitev pravil in implementacija.

2. Souporaba vozil (Car Sharing) z Občino Idrija ‒ PRENOS

Dejavnost souporabe vozil je namenjena optimalni
izrabi osebnih vozil v poslovne namene. Na ta
način bomo lahko Občini Idrija in drugim javnim
institucijam ponudili to storitev.

Priprava pravnih podlag, vključno z registracijo podjetja za to
dejavnost.
Ureditev medsebojnih pogodb in določitev vozil za uporabo.
Določitev in ureditev javnih parkirnih mest za izvajanje storitve.
Informacijska podpora rezervacijskega sistema in avtomatizacije
potnih nalogov.

*Komentar: Projekta v letu 2018 zaradi drugih prioritet nismo realizirali.

3. Postavitev električnih polnilnic ‒ PRENOS

Za Občino Idrija bomo pripravili prostorsko
umeščanje do štirih polnilnic na javnih površinah in
oceno stroškov.

Določitev javnih površin, kjer bi postavili polnilnice.
Priprava ocene stroškov investicije za Občino Idrija.
Prijava na Eko sklad.
Izvedba.

*Komentar: Določili smo lokacije in način izvedbe ter pripravili oceno stroškov. Ker čakamo na zagotovitev virov s strani
Občine Idrija, projekt prenašamo v leto 2019.
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2.7 ODNOSI Z JAVNOSTMI

Za uspešne odnose z javnostmi moramo javnosti najprej identificirati, nato pa z njimi vzpostaviti ustrezen in usmerjen
(nadzorovan) odnos. Tako lahko zmanjšamo število nesoglasij, ki so pogosto posledica neustrezne komunikacije, oziroma jih
hitro rešimo in zagotovimo obojestransko zadovoljstvo. Najpomembnejša javnost, s katero je treba vzpostaviti ustrezno
komunikacijo in graditi obojestransko koristne odnose, so obstoječi in bodoči uporabniki naših storitev. S kakovostno
izvedenimi storitvami ter pravočasno in ustrezno komunikacijo želimo ime in sprejemanje Komunale v lokalnem okolju še
izboljšati. V letu 2018 je komunikacija z uporabniki naših storitev potekala v naslednjih oblikah:

· Objavljanje aktualnih vsebin na www.komunalaidrija.si, kjer so uporabnikom na voljo splošne informacije o podjetju
in informacije o kakovosti pitne vode, trasah zbiranja komunalnih odpadkov, javnih razpisih in prostih delovnih mestih;

· obveščanje preko medijev (krajše obvestilo v ABC biltenu enkrat mesečno in daljši prispevek oziroma krajše
komunalne novičke v vsaki številki občinskih glasil ‒ Obzorje in Cerkljanske novice);

· izdajanje lastnih publikacij z aktualnimi vsebinami (npr. koledar odvoza odpadkov za prihodnje koledarsko leto);
· obveščanje o bistvenih spremembah preko obvestil na mesečnih računih za komunalne storitve;
· pravočasno in točno obveščanje o okvarah, popravilih in drugih dogodkih, pri katerih je uporaba vode lahko motena

oziroma jo je pred uporabo potrebno prekuhati, preko SMS-ov, spletne strani in lokalnega radia;
· promocija varstva okolja na dogodkih (EKO dan in tehniški dnevi, na katerih predšolskim otrokom, učencem oziroma

dijakom pripravimo predavanje in razkažemo rezervoar pitne vode, čistilno napravo v Idriji ali ZC Ljubevč);
· mentorstvo dijakom in študentom pri opravljanju obvezne prakse;
· sodelovanje z zunanjimi institucijami pri strokovnih in znanstvenih raziskavah z različnih področij našega delovanja.

REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ ODNOSI Z JAVNOSTMI
Status

Naloge01.
01

31.
12.

1. Prenova izdanih računov v skladu s celostno grafično podobo Komunale Idrija ‒ PRENOS

Izdani računi so pomemben del odnosov z
javnostmi, zato morajo biti transparentni, pregledni
in v skladu z novo celostno grafično podobo.

Priprava seznama podatkov in informacij, ki jih mora vsebovati
račun.
Sodelovanje z oblikovalcem pri pripravi predloge.
Posredovanje predloge za postavitev v obračunskem programu.
Izvedba.

*Komentar: Ker so bili računi nepregledni, v enoti upravljanja pa celo niso vsebovali vseh predpisanih podatkov, smo izdelali
predlogo za nove račune in jo že posredovali podjetu, ki nam zagotavlja obračunski program. Iz računov je po novem
preglednejša vrsta stroškov in prejemnik plačil (Komunala Idrija, Občina, država, Snaga Ljubljana), obenem pa nam
omogočajo prostor za posredovanje obvestil za uporabnike.

2. Polepitev vozil v skladu s celostno grafično podobo Komunale ‒ PRENOS
Nova vozila Komunale bomo opremili s kontaktnimi
številkami in naborom storitev, ki jih ponujamo, in
tako povečali prepoznavnost Komunale ter naše
storitve približali uporabnikom.

Sodelovanje z oblikovalcem pri pripravi predlog.
Pridobitev ponudb za tisk in polepitev.
Izvedba.

*Komentar: Predloge so izdelane, pridobljenih je nekaj ponudb. Pridobiti želimo še dodatne ponudbe in izbrati ugodnega
ponudnika storitev. Projekt bomo predvidoma izvedli v letu 2019.

3. Prenova spletne strani www.komunalaidrija.si
Spletno stran Komunale bomo dopolnili z aktualnimi
informacijami in jo nadgradili z vsebinami, ki so za
naše uporabnike pomembne in koristne.

Pregled obstoječega stanja.
Uskladitev vsebin s sodelavci.
Implementacija.

*Komentar: Na spletni strani smo posodobili vse ključne vsebine in vzpostavili katalog informacij javnega značaja.
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3. NABAVA IN INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA PODJETJA

V letu 2018 smo izvedli naslednja javna naročila:

· Nakup vozil po planu,
· dobava električne energije,
· monitoringi zaprtih odlagališč,
· dobava posipnih materialov,
· nakup rabljenega nakladača,
· dobava asfaltnih zmesi,
· dobava Vo_ka materiala

Za leto 2018 je bla z letnim načrtom opredeljena višina investicij v osnovna sredstva v podjetja, in sicer 218.144€. Višina
dejansko izvedenih nabav je bila 203.730 €. Razlika bo prenesena v leto 2019.

Tabela 1: Načrt in realizacija nabav za leto 2018

PREDVIDENE NABAVE 2018 REALIZIRANE NABAVE 2018

Zap.
št. postavka

ocenjena
vrednost

(€)
Opis nabavljenega OS

dejanska
vrednost

(€)

Datum
nabave

1. Arhivski server 25.000 Ni realizirano ‒ predvideno v letu 2019 - -

2. Informatika ‒ računalniki in druga oprema 9.000

Prenosnik in tablični računalnik, monitor 1.794,97 28/02/2018
Računalnik, monitor 930,59 31/03/2018
Laserski tiskalnik 173,13 30/04/2018
Prenosnik DELL 1.408,57 01/09/2018

Mobilni POS tiskalnik 183,08 31/05/2018
Mobilni POS tiskalnik 175,48 31/10/2018
Mobilni POS tiskalnik 175,48 31/10/2018
Antivirus ESET NOD32 469,90 30/09/2018
Računalnik, monitor 1.002,63 31/10/2018
Računalnik, monitor 1.537,16 31/12/2018

3. GIS GNSS GPS zunanja antena Leica 4.800 Antena Professional Smart GG04 plus 6.850,70 31.12.2018

4. Program ArcGis 10.5 + vzdrževanje (Kržišnik,
Gantar) 7.000 Ni realizirano ‒ predvideno v letu 2019 - -

5. Nadgradnja serverja za podporo licenc za
odčitavanje daljinskih vodomerov 6.000 Ni realizirano ‒ predvideno v letu 2019 - -

6. Poltovorno vozilo (nadomešča Kangoo express ‒
voznik R. Ferjančič), v planu iz 2017 13.500 Volkswagen GV Caddy 4 furgon 2.0 TDI 15.210,79 9/1/2018

7. Poltovorno vozilo (nadomešča Kangoo express ‒
voznik S. Tratnik), v planu iz 2017 13.500 Volkswagen GV Caddy 4 furgon 2.0 TDI 15.210,79 9/1/2018

8. Filtracijski sistem Mandžurija 2.000 Ni realizirano - predvideno v letu 2019 - -

9. Merilnik klora in motnosti v rezervoarju Bazile,
povezava s telemetrijo 8.000

Analizator prostega klora 2.355,83 31.03.2018
Merilec motnosti TU530 sc 1.854,76 31.03.2018

Sonda za merjenja elektroprevodnosti 241,19 31.03.2018
Sonda za merjenje pH 169,99 31.03.2018

Kontrolnik-povezovalnik SC1000 1.769,35 31.03.2018
10. Merilna kapa za amonij in nitratno sondo za ČN 1.000 Ni realizirano - -
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Idrija, 1 kos
11. Aparat za odtaljevanje alkaten cevi 2.200 Ni realizirano - -

12. Ročno orodje 6.000
Udarni vijačnik za vijačenje litoželeznih

cevi 417,37 4/30/2018

Omara za orodje 520,00 31.12.2018

13. Prenosna oprema za meritve tesnosti omrežja
(cevi, ventili, spojke) 1.000 Ni realizirano - -

14.
Komplet opreme za drive-by popisovanje

vodomerov, programska oprema, vključitev v
sistem. obračun, izobraževanje

18.700
Industrijski tablični računalnik 3.820,80 9/30/2018

Programska aplikacija 7.799,60 9/30/2018

15. Zabojniki, 7-m3, 3 kosi, zamenjava pri kosovnem
odvozu 3.300

Zabojniki na sistemu rednega zbiranja
odpadkov 27.598,56

9/30/2018

16. Zabojniki, 5-m3, 3 kosi, zamenjava 3.000 9/30/2018
17. PVC zabojniki 11/30/2018

18. Posode za nevarne odpadke na eko otoku pri
upravi Komunale (začasno skladiščenje) 500 9/30/2018

19. Merilnik temperature notranjih hišnih inštalacij
(Legionelioza) 250 Ni realizirano - -

20. Hladilna komora in oprema prostora za oskrbo 15.000 Hladilna komora 12.032,50 9/30/2018
21. Dvižni akumulatorski voziček 4.500 Dvižni voziček 4.527,50 12/31/2018

22. Poltovorno vozilo (dimnikar, energetiki ‒
primerjlivo ISUZU ali VW Crafter ) 25.700 Volkswagen GV Caddy 4x4 furgon 2.0 TDI 17.375,40 9/1/2018

23. Drobno orodje za dejavnost E+S in DS (osnovna
oprema za dimnikarja) 1.500 Dimnikarsko orodje 1.518,29 12/31/2018

24. Poltovorno vozilo (nadomešča Hyundai ‒ voznik
R. Klavžar ‒ primerljivo ISUZU ali VW Crafter) 25.700 Volkswagen GV Caddy 4 furgon 2.0 TDI 15.210,79 9/1/2018

25. Večja vibro plošča (300 ‒ 400 kg) 4.000 Ni realizirano - -

26. Ročno orodje (motorna žaga, udarna kladiva,
kotne brusilke, agregat …) 5.000

Hrbtna kosa stihl FR 460 TC-E 754,10 9/30/2018
Motorna žaga MS 201 TC-M 568,77 9/30/2018

27. Plato za traktor Lindner 1.500 Ni realizirano - -

28. Nepredvidena sredstva za vzdrževanje vozil in
strojev ter druge nabave oz. prenos v 2019 10.494

Pohištvo pisarna upravniki mansarda 415,90 4/30/2018
Smetarski voziček 970,20 12/31/2018

Skladiščni regali v arhivu stara pošta 686,50 30.09.2018
Nakladač JCB 408 rabljen 58.000,00 31.12.2018

SKUPAJ PORABA 2018 218.144 203.730,67
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4. DEJAVNOSTI NA NIVOJU PODJETJA
4.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Komunala je v letu 2018 na podlagi tekočega poslovanja poslovala negativno, saj je zabeležila izgubo v višini 288.658,82 €.
Izkaz poslovnega izida je v Poglavju 3 tega dokumenta.

Na negativno poslovanje podjetja so v letu 2018 vplivali naslednji dogodki:

· Cene komunalnih storitev niso pokrivale nastalih stroškov. Razlog je v prenizko ocenjenih predračunskih stroških za
leto 2018 (saj smo s pravilno razporejenimi in evidentiranimi stroški skladno z uredbo razpolagali samo za leto 2017)
ter previsoko planiranimi količinami (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih vod), ki so v letu 2017 presegale
dologoletno povprečje.

· Dvig cene utekočinjenega naftnega plina v prvi polovici leta je povzročila izgubo na dejavnosti dobave in distribucije
toplote ŠRC. V drugem delu leta je sistem prešel na zemeljski plin, pri čemer se je cena energenta znižala in tako se je
zmanjšala tudi izguba na dejavnosti.

· Nadaljnje uvajanje in širitev dimnikarske službe, ki zaradi vzpostavljanja dejavnosti, razvoja informacijske podpore ter
evidentiranja vseh kurilnih naprav na terenu, ni pokrivala nastalih stroškov.

Čisti prihodki iz prodaje so v letu 2018 tako znašali 5.876.817 € in so se zaradi navedenih razlogov v primerjavi z letom 2017
povišali za 1,87 %. Od tega je višina obračunanih omrežnin iz naslova gospodarske javne infrastrukture znašala 1.249.742 €
in se je v primerjavi z letom 2017 dvignila za 1,12 %. Poslovni prihodki so znašali 4.627.074 € in so se v primerjavi s
preteklim letom znižali za 2,54 %, predvsem iz naslova nižjih cen komunalnih storitev ter nižjega obsega dejavnosti na
energetiki trg.

Stroški materiala so v letu 2018 znašali 1.061.531 € in so se v primerjavi z letom 2017 nabolj znižali na račun povečanih
stroškov v letu 2017 zaradi uvedbe daljinskih vodomerov ter pospešene menjave zabojnikov za zbiranje odpadkov, večjega
obsega gradbenih del ter zaradi izgradnje plinovoda Godovič – Idrija.

Stroški storitev so povečali za 10,26 %, kar je posledica intenzivne zimske službe v prvih treh mesecih leta 2018 in
posledično višjih stroških zunanjih podizvajalcev na tej dejavnosti. Znašali so 1.805.561€

Stroški amortizacije so se zaradi nadaljnjih investcij v osnovna sredstva podjetja v letu 2018 v primerjavi s preteklim letom
povišali za 9,07 % in znašajo 219.506 €.

Zaradi prevzemanja novih dejavnosti ter širjenja obstoječih se je število zaposlenih tudi v letu 2018 povečalo. Konec leta je
bilo v podjetju 70 zaposlenih, kar je za 1,4 % več kot konec leta 2017 (69 zaposlenih). Stroški dela so se v primerjavi z letom
2017 za 8,61 % zvišali kot posledica večjega števila zaposlenih v drugi polovici leta 2017 ter staranja zaposlenih (višji
dodatek na delovno dobo). Dejansko evidentirani stroški so bili nižji od predvidenih v Poslovnem načrtu za letu 2018.

Med druge poslovne odhodke evidentiramo vodno povračilo ter stroške nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za
upravljanje športnih in kulturnih objektov v Občini Idrija in so se v letu 2018 povišali za 4,4 %.

Finančni prihodki se nanašajo na obračunane obresti iz naslova zamud strank pri plačilu računov in so se v letu 2018
povečal zaradi uspešno izvedene izvršbe do podjetja SGI, finančni odhodki pa so vezani na obresti iz naslova najetega
posojila ter stroškov limita na TRR-ju.

Drugi prihodki so v letu 2018 znašali 33.640 € in prestavljajo prihodke iz odtegljajev zaposlenim (mobitel …), sodelovanja na
razvojnih projektih ter prejete odškodnine in povračila sodnih stroškov.
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4.2 BILANCA STANJA

Bilanca stanja podjetja na dan 31. 12. 2018 se nahaja v Poglavju 2 tega dokumenta.

Na aktivo bilance je v letu 2018 nabolj vplivalo:

· Povečanje vrednosti zgradb za 3,5 %, saj smo v osnovna sredstva prenesli stavbo, ki je bila predvidena za javne
sanitarije in je bila v preteklosti knjižena na osnovnih sredstvih v izgradnji;

· zmanjšanje zaloge materiala za 22.012 € oz. za 15,79 % zaradi zmanjšanja obsega poslovanja na energetiki
(plinovodu);

· zmanjšanje kratkoročnih terjatev iz naslova večjega obsega poslovanja podjetja za 98.644 € oz. zaradi pospešene
aktivnosti na izterjavi;

· povečanje kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev v višini 47.431 €, ki predstavljajo prihodke, ki se nanašajo na
poslovno leto 2018 in so nastali v letu 2019, ter pričakovane še nerealizirane prihodke v letu 2019, ki se prav tako
nanašajo na leto 2018 (medletni obračun stroškov sodelovanja na projektih …).

Na pasivo bilance je v letu 2017 vplivalo:

· Prenešena nastala izguba preteklega leta v višini 94.318 €;
· nastala izguba tekočega leta v višini 288.659 €;
· zmanjšanje dolgoročnih finančnih obveznosti do bank iz leta 2017 za 50.000 € zaradi odplačila letnega zapadlega

zneska dolgoročnega posojila za financiranje osnovnih sredstev skladno s sklepom Občinskih svetov Občine Idrija in
Občine Cerkno;

· povečanje drugih kratkoročnih obveznosti do bank zaradi koriščenja limita na TRR-ju v višin 491.891 €;
· zmanjšanje kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev za 53.909 € oz. za 3 %.
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4.3 VODENJE KATASTRA TER IZDAJA SOGLASIJ IN PROJEKTNIH POGOJEV

OSNOVNI PODATKI

Zaposleni 2: strokovni sodelavec za kataster ter strokovna sodelavka za tehnologijo in razvoj, ki je zadolžena tudi za
izdajanje soglasij in dejavnost odvajanja in čiščenja odpadne vode.

OSNOVNA SREDSTVA IN OPREMA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI

· Programska oprema ArcGis,
· tiskalnik A1 Canon iPF605,
· GPS Tabelarični računalnik Getac F110 (zamenjava za Leica C25),
· GPS sprejemnik LeicaZeno 5,
· dva tabelarična računalnika Samsung Note za terenski zajem podatkov.

PRAVNA PODLAGA IN KLJUČNI DOKUMENTI

· Za Občino Idrija se dejavnost izvaja na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja
KOMUNALA Idrija d.o.o., ki določa, da lahko posamezna ustanoviteljica javnemu podjetju podeli javno pooblastilo, na
podlagi katerega bo javno podjetje na območju te ustanoviteljice izvajalo določene naloge za to ustanoviteljico;

· pogodba za vodenje katastra GJS in izdajanje soglasij (z Občino Idrija), veljavna od januarja 2016 dalje;
· odloki s področja posameznih GJS, ki izvajalcu predpisujejo izdelavo podlag in evidenc za vodenje katastra, izdelavo in

vodenje katastra gospodarske infrastrukture ter izdajo projektnih pogojev in soglasij k projektni dokumentaciji.

OPIS DEJAVNOSTI IN OBSEG IZVAJANJA

Kataster je osnova za strategijo prostorskega razvoja občine. Podatke o omrežjih in objektih gospodarske javne
infrastrukture (v nadajevanju: GJI) Komunala zbira, vodi in vzdržuje na dveh nivojih: Upravljavski kataster z izrisi vodovodnih
in kanalizacijskih priključkov ter obnovljenih omrežij, objektov GJI ter premične infrastrukture; Zbirni kataster GJI, ki ga
Komunala vodi v imenu Občine Idrija, podatke o omrežjih in objektih GJI pa posreduje Geodetski upravi RS in Ministrstvu za
okolje in prostor.

Naloge, ki jih izvajalcem javnih služb varstva okolja predpisujejo posamezni odloki, so:

· Predpisovanje projektnih pogojev ter dajanje soglasij,
· izdelava predhodnih strokovnih pogojev ali mnenj na zahtevo stranke,
· tehnični pregledi objektov in naprav javnega vodovoda in kanalizacije,
· priprava podlag (situacijskih načrtov) z vrisi obstoječih vodov za potrebe tekočega vzdrževanja in izvajanja investicij.

Skladno s predpisi, ki urejajo vzdrževanje in urejanje javnih površin, vzdrževanje občinskih cest, pokopališko dejavnost in
urejanje pokopališč ter druge GJS, je Komunala kot izvajalec dolžna voditi katastre in evidence, ki jih le te predpisujejo.

Poleg katastra javnega vodovoda in kanalizacije ter točkovnih elementov, objektov in priključkov na vodovodni oziroma
kanalizacijski sistem se vodi tudi kataster ekoloških otokov (v nadaljevanju: eko otrokov) in tras pobiranja ločeno zbranih
frakcij (v nadaljevanju: LZF) v občinah Idrija in Cerkno, kataster cest in javnih površin, kataster zimske službe ter kataster
oglaševalskih mest. Dopolnjevanje katastra greznic in kurilnih naprav poteka sočasno z izvedbo posamezne storitve.

Pričakujemo, da bomo v prihodnje prevzeli tudi vodenje zbirnega katastra za tiste javne službe, ki jih sami sicer ne izvajamo,
so pa jih izvajalci dolžni voditi v imenu občine (optično in plinsko omrežje, toplovod, energetika, javna razsvetljava …). Glavni
namen oziroma cilj urejanja katastra je digitalizacija vseh podatkov in dogodkov, vezanih na posamezno odjemno mesto.
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REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ KATASTER IN SOGLASJA
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Informatizacija izdaje soglasij – PRENOS
Z novim informacijskim sistemom bomo
uporabnikom zagotovili informacije, ki jih
potrebujejo za oddajo vloge, in jim omogočili
elektronsko oddajanje. Hkrati bomo zagotovili
sledljivost dokumentacije in zadostili predpisom.

Dogovor z Občino o enotnem informacijskem sistemu.
Določitev vrste vlog in soglasij.
Implementacija informacijskega sistema in usposabljanje
uporabnikov.

*Komentar: Izbranemu ponudniku GIS smo predložili posamezne procese izdaje soglasij.

2. Izdelava katastra zabojnikov – PRENOS
Ker opažamo potrebe po obračunu odpadkov po
dejanski količini, predvsem pri pravnih osebah,
bomo zabojnike opremili s čipi, smetarsko vozilo
pa z odčitovalcem kod.

Sočasno s čipiranjem zabojnikov bomo izdelali kataster le teh.
Ureditev pogodbenega odnosa za vodenje katastra z Občino
Cerkno.

*Komentar: Trenutno nimamo podatkov o točnem številu, vrsti in velikosti zabojnikov, ki je sicer podlaga za oblikovanje
cene javne službe. Na podlagi izdelanega katastra bomo lahko pripravili načrt menjave.

3. Popis greznic – PRENOS
Dopolnitev seznama že popisanih greznic/MKČN
(Idrija, Vojsko, Mrzla Rupa, Čekovnik, Kanomlja,
Idrijske Krnice, Masore, Vrsnik, Govejk).
Ocenjujemo, da je nepopisanih več kot 1000.

Terenski popis greznic/MKČN v Gorah, Dolah, Godoviču,
Črnem Vrhu, Zadlogu in Idrijski Beli ter sočasen vnos podatkov
v kataster.

*Komentar: V letu 2016 smo s pomočjo terenskega popisa in predizpolnjenih obrazcev pridobili osnovno oceno o številu in
vrsti greznic/MKČN. Projekt bo zaključen v letu 2019, ko bo zaključen prvi 3-letni cikel sistematičnega praznjenja.

4. Izdelava katastra spominskih obeležij – PRENOS

Za spominska obeležja so lokacije ‒ vsaj opisno ‒
znane, treba pa jih je evidentirati še v katastru.

Pregled spominskih obeležij, ki so predmet dejavnosti.
Določitev tipov posameznih obeležij glede na način
vzdrževanja.
Priprava modula za spominska obeležja.
Izdelava katastra s ažuriranimi opisi.

*Komentar: Kataster spominskih obeležij je del programa vzdrževanja le teh. Izdelati ga je treba takoj, ko bo mogoče.

5. Izdelava katastra pokopališč v občini Idrija – PRENOS

Za vsa pokopališča, ne glede na upravljavca,
bomo izdelali e-kataster in z informacijskim
sistemom združiti vse evidence, s katerimi
razpolagamo.

Priprava ponudbe in pogodbe o upravljanju naročila z Občino.
Izdelava ortofoto posnetkov pokopališč in izris pokopališke
infrastrukture.
Vzpostavitev enotnih evidenc za vsa pokopališča na območju
Občine Idrija.

*Komentar: Izvedli smo digitalizacijo in geolokacijo podatkov grobov za pokopališča Vojsko, Črni Vrh, Godovič, Zavratec,
Gore in Ledine. Podatki za pokopališči Idrija in Spodnja Idrija so trenutno le v fizični obliki, evidence pa v obračunskem
programu.

6. Kataster pokopališč in e-kataster grobov v občini Idrija ‒ PRENOS IN DOPOLNITEV

Z novim Odlokom o pokopališkem redu je
Komunala nosilec vzpostavitve e-katastra grobov
na vseh pokopališčih v Občini Idrija.

Izdelava geodetskih posnetkov.
Pregled obstoječih evidenc (fizični kataster, Inkaso, pogodbe,
mrliški listi ...).
Priprava projekta izdelava e-katastra pokopališč.
Izdelava modula E-kataster z vključenim obračunom grobnin.
Prenos ročnih evidenc v E-kataster.

*Komentar: Trenutno se kataster pokopališča nahaja le v fizični obliki, zato je vodenje evidence grobov pomanjkljivo. Za
potrditev in realizacijo projekta se bomo z Občino Idrija dogovorili v letu 2019.
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7. Izdelava ortofoto posnetkov za Občino Idrija – PRENOS IN DOPOLNITEV

Pridobitev sodobnih in natančnih ortofoto
posnetkov območja Idrije.

Priprava tehničnih zahtev.
Določitev območij, za katere se bodo izdelali novi ortofoto
posnetki.
Implementacija v praksi in uporaba.

*Komentar: Nekateri ortofoto posnetki ne odražajo več dejanskega stanja območja. Občina Idrija bo sama izbrala izvajalca
storitev in z njim sklenila naročilo, Komunala pa bo sodelovala pri implementaciji posnetkov v GIS.

8. Kataster vodovodnih jaškov in vodomerov ‒ PRENOS IN DOPOLNITEV
Izdelava katastra vodovodnih jaškov je nujna
zaradi vzpostavitve programske opreme
daljinskega popisovanja vodomerov.

Terenski zajem podatkov.
Prenos podatkov v kataster.
Implementacija v praksi in uporaba.

*Komentar: Na približno 910 vodovodnih jaških, ki jih upravlja Komunala, se nahaja okoli 90 % vseh vodovodnih armatur
(ventili, vodomeri, zračniki, blatniki …), ki predstavljajo večji del vodovodnega sistema. Precej armatur še ni evidentiranih.

POSLOVNI IZID

Poslovno izidno mesto Delo po pooblastilu občin zajema dejavnosti vodenja katastra, izdajo soglasij in projektnih pogojev ter
vodenje investicij v infrastrukturo v imenu občin. V letu 2018 smo s temi dejavnostmi ustvarili 51.243 € prihodkov in
evidentirali 44.622 € stroškov. Podjetje je ustvarilo 6.621 € presežka prihodkov nad stroški.

KATASTER IN IZDAJA SOGLASIJ (€) 2016 2017 2018
(plan)

2018
(dejansko)

Indeks 2018 /
2017

1. Poslovni prihodki 47.327 49.222 52.139 50.876 103
2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 -
3. Drugi prihodki ‒ subvencije 0 0 0 0 -
4. Interni prihodki 0 0 0 0 -
5. Finančni prihodki 31 41 49 152 368
6. Drugi prihodki 111 135 44 216 160
7. SKUPAJ PRIHODKI 47.469 49.399 52.232 51.243 104

8. Stroški mat., blaga 506 463 640 515 111
9. Stroški storitev 6.024 7.562 7.498 1.920 25
10. Najemnina infrastrukture 52 0 0 0 -
11. Stroški dela 35.023 32.202 39.240 39.789 124
12. Odpisi vrednosti 2.688 2.467 2.609 1.841 75
13. Drugi poslovni odhodki 281 227 269 208 91
14. Stroški internih storitev 0 0 0 0 -
15. Finančni odhodki 49 172 144 290 168
16. Drugi odhodki 63 64 41 59 93
17. SKUPAJ ODHODKI 44.687 43.157 50.441 44.622 103

18. POSLOVNI IZID 2.781 6.242 1.791 6.621 106
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5. DEJAVNOSTI KOMUNALE
5.1 PODROČJE VODOVOD, ODPADKI IN KANALIZACIJA
5.1.1 OSKRBA S PITNO VODO

OSNOVNI PODATKI

Dolžina javnega vodovodnega omrežja 162.804 m
Št. vodooskrbnih sistemov v upravljanju 12 (v poročilu so predstavljeni le tisti, ki jih je Komunala kot

izvajalec GJS dolžna spremljati)
Št. naseljih v občini Idrija, ki jih oskrbujemo s pitno vodo 24
Št. naselij izven občine Idrija, ki jih oskrbujemo s pitno vodo 1 (del naselja Medvedje Brdo v občini Logatec)
Št. priključenih stavb na vodovod v aglomeracijah 1397
Št. uporabnikov 9791 (82 % občanov)
Št. hidrantov 350 (104 podzemnih in 246 nadzemnih)
Zaposleni 8: vodja področja, operativni vodja, strokovni sodelavec za

tehnologijo in razvoj, 5 komunalnih delavcev – I

OSNOVNA SREDSTVA IN OPREMA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI

· 5 tovornih vozil,
· telemetrija,
· elektroakustična naprava za odkrivanje napak na vodovodu,
· naprava za iskanje trase vodovodnih cevi,
· 5 prenosnih merilnikov klora, merilnik železa in merilnik motnosti,
· prenosni merilnik s sondami za merjenje pH, raztopljenega kisika in elektroprevodnosti,
· inkubator 37 ºC za mikrobiologijo in UV svetilka,
· termometer min-max,
· mikrobiološki analizator za analizo skupnega števila bakterij v realnem času,
· druge naprave in oprema za izvajanje dejavnosti.

PRAVNA PODLAGA IN KLJUČNI DOKUMENTI

· Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 27/09, 15/14, 26/14, 34/15, 26/17; v tem pogl.: Odlok):
Obvezna GJS oskrbe s pitno vodo se izvaja na podlagi 5. člena Odloka;

· Program oskrbe s pitno vodo v občini Idrija 2018 – 2021 (Komunala; v tem pogl.: Program);
· letni plani rednih vzdrževalnih del izdelani po sistemu HACCP: Plan čiščenja vodovodnih objektov in izpiranja

vodovodnega omrežja, Plan vzorčenja pitne vode v okviru notranjega nadzora, Plan pregleda javnega hidrantnega
omrežja in drugi (Komunala).

OPIS DEJAVNOSTI IN OBSEG IZVAJANJA

Komunala v občini Idrija izvaja GJS oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: PV) in upravlja javni vodovod. Javna služba med
drugim obsega oskrbo uporabnikov javne službe s PV, redno vzdrževanje javnega vodovoda, pripadajočih zunanjih
hidrantnih omrežij in priključkov na javni vodovod, izvajanje notranjega nadzora, monitoring kemijskega in mikrobiološkega
stanja vode iz zajetja za PV, monitoring količine vode, ki je odvzeta iz zajetja PV in namenjena oskrbi s PV ter količine vode
za drugo rabo, ki ni oskrba s PV, označevanje vodovarstvenih območij, izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih
dogodkov, redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na območju javnega vodovoda in priključevanje novih uporabnikov javne službe. Javna služba se izvaja skladno s
potrjenim Programom.
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KAZALNIKI

Slika 7: Količina prodane pitne vode po letih (m3)

Dejanska količina prodane PV v letu 2018 je bila za 33.113 m3 oz.
6,26 % nižja od planirane. Pri napovedi za 2018 smo upoštevali
povečevanje porabe PV v zadnjih dveh letih. Količina prodane PV bo v
letu 2019 po oceni znašala 502.000 m3, pri čemer smo upoštevali, da
se trend porabe že drugo leto zapored povečuje, obenem pa nismo
upoštevali povečanja količine prodane PV v letu 2017, ki je bilo
dokazano posledica puščanja za vodomeri.

Slika 8: Povprečna poraba pitne vode na uporabnika (m3)

Kazalnik prikazuje letno količino pitne vode, ki jo prodamo
povprečnemu uporabniku, priključenemu na vodooskrbni sistem v
Občini Idrija. Ta je v letu 2018 porabil 2,0 % manj pitne vode (37,17 m3)
kot v letu 2017 (37,95 m3). Pričakujemo, da bo poraba pitne vode na
uporabnika v letu 2019 podobna kot leto prej.

Slika 9: Povprečna poraba vode na uporabnika po območjih (m3)

Graf prikazuje povprečno porabo PV na uporabnika na posameznem
vodooskrbnem sistemu. Iz grafa je razvidno, da je na območju Idrije
povprečna poraba bistveno višja od celotnega območja; vsa ostala
območja imajo nižjo porabo. Predvidevamo, da je razlog za nižjo
porabo dvojna vodooskrba v razpršenih naseljih. Uporabnikom bomo
zato ponudili dodatne vodomere in s tem zagotovili natančnejše
podatke o porabljeni PV.

REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ OSKRBA S PITNO VODO
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Načrti vzdrževanja javnega vodovodnega omrežja ‒ PRENOS
Skladno z veljavno zakonodajo je treba za PV
izdelati sistem HACCP, ki omogoča prepoznavanje
(shema proizvodnje, določanje kritičnih kontrolnih
točk, mej in toleranc ter monitoring), ukrepanje
(način in korekcijski postopki) in nadzor nad
morebitnimi tveganji iz okolja.

Izdelava načrta čiščenja objektov in spiranja omrežja.
Izdelava načrta vzorčenja v sklopu notranjega nadzora.
Izdelava načrta vzdrževanja in obnove priključkov.
Izdelava načrta menjave vodomerov.
Izdelava načrta vzdrževanja hidrantov.

*Komentar: Splošni načrti vzdrževanja, ki so izdelani na podlagi predpisov, so pripravljeni. Letni izvedbeni načrti se izdelajo
ob koncu leta za prihodnje leto. Trenutno intenzivneje poteka menjava vodomerov, ki se bo zaključila leta 2022. Med leti
2022 ‒ 2027 se bo povečala intenziteta obnov hišnih priključkov. Trenutno izvajamo le nujne obnove priključkov, ki puščajo.
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2. Nadzor nad količinami iz zasebnih vodnih virov ‒ PRENOS
Z nadzorom bomo pridobili boljše podatke o količini
odpadnih vod pri uporabnikih, ki za sanitarne
namene poleg javnega uporabljajo tudi lastni vodni
vir. Izboljšano bo planiranje količin odpadne vode.

Vgradnja vodomerov v zasebne vodne vire.

Spremljanje porabe za pravilen obračun storitev odvajanja in
čiščenja odpadne vode.

*Komentar: Z vgradnjo vodomerov in preverjanjem količin porabljene vode po javnem vodomeru bomo nadaljevali tudi v
prihodnje. Dodatne vodomere bodo uporabniki imeli v najemu.

3. Water Safety Plan (WSP) ‒ Načrt za zagotavljanje varne pitne vode ‒ PRENOS

Varno pitno vodo Komunala zagotavlja preko
internega sistema HACCP. WSP pomeni še
dodatno zagotavljanje kakovosti pitne vode in
vzpostavitev skupnega nadzora za celotno državo.

Vključitev v organizirano delavnico, ki jo za izvajalce pripravijo
NIJZ in NLZOH.
Vnos podatkov v spletno aplikacijo www.npv.si, izpolnjevanje
predpripravljenih predlog za oblikovanje WSP.
Implementacija in spremljanje učinkov.

*Komentar: Predlog Uredbe o pitni vodi, ki uvaja WSP, je bil umaknjen iz predlogov novih predpisov za leto 2017. WSP bo
izdelan kot interni dokument zaradi dodatnega zagotavljanja kakovostne pitne vode. Nadzor se izvaja stalno.

4. Nadzor nad količinami vod in zmanjševanje vodnih izgub ‒ PRENOS IN DOPOLNITEV

S pomočjo daljinskih vodomerov bomo zagotovili
natančne meritve in nadzor na vodovodnem
omrežju (odkrivanje puščanj). Naloge sovpadajo z
vsebino pilotnega projekta Demonstracija
celostnega energetskega upravljanja (v
nadaljevanju: DEUP), h kateremu nas je povabila
družba Petrol d.d. Komunala je k projektu pristopila
z demonstracijo energetsko učinkovitega
upravljanja vodovodnega sistema v lasti Občine
Idrija. S tem projektom sledimo Občini Idrija v
prizadevanju za razvoj pametne skupnosti in
pametnega mesta.

Priprava projektne naloge CEUP.
Potrditev projektne naloge na Svetu.
Predpriprava podatkov: statičen hidravlični model.
Raziskava možnosti financiranja projekta CEUP.
Oblikovanje in izvedba JN za nabavo daljinskih vodomerov,
sistema odčitavanja daljinskih vodomerov in vzpostavitev
rešitve za daljinsko odčitavanje porabe vode in nadzora
vodovodnega omrežja.
Izbira ponudnika za nabavo daljinskih vodomerov, sistema
odčitavanja teh vodomerov in vzpostavitev rešitve za daljinsko
odčitavanje porabe vode in nadzora vodovodnega omrežja.
Raziskovanje možnosti sofinanciranja najema javnih
vodomerov v sklopu projekta ELENA in drugih virov.
Vgradnja javnih vodomerov.
Pridobitev podatkov za natančen izračun vodnih in energetskih
izgub.

*Komentar: Količino zajetih vod spremljamo posredno preko podatkov o delovanju črpalk, zato gre le za oceno oziroma
najboljši približek realnim količinam. Pripravila se je projektna naloga za projekt ELENA, ki je bila potrjena pri financerju
ERB. Na podlagi tega smo pričeli s postopki javnega naročanja za pridobitev podatkov o bilanci vodovodnega omrežja.

5. Avtomatizacija popisa vodomerov ‒ PRENOS IN DOPOLNITEV

Obstoječe vodomere bodo postopoma zamenjali
vodomeri z možnostjo daljinskega odčitavanja. Za
avtomatizacijo je ključna vzpostavitev omrežja za
odčitavanja stanja vodomerov v realnem času, na
podeželju pa z avtomobilom z opremo za
odčitavanje. Tako bomo na obračunskih in internih
vodomerih zagotovili natančen popis ter pregled
nad porabo s strani posameznega uporabnika, s
tem pa tudi hitrejše prepoznavanje odstopanj od
povprečnih porab, hitrejše ukrepanje vzdrževalne
ekipe v primeru puščanja in manjše posledice za
sistem in uporabnike.

Preverjanje tehnologij.
Potrditev projektne naloge na Svetu in zagotovitev finančnih
virov.
Sprememba občinskih predpisov.
Oblikovanje in izvedba JN za nabavo daljinskih vodomerov,
sistema odčitavanja teh vodomerov in vzpostavitev rešitve za
daljinsko odčitavanje porabe vode in nadzora vod. omrežja.
Izbira ponudnika za nabavo daljinskih vodomerov, sistema
odčitavanja daljinskih vodomerov in vzpostavitev rešitve za
daljinsko odčitavanje porabe vode in nadzora vodovodnega
omrežja (v JN so bili razpisani obračunski in javni vodomeri).
Menjava obstoječih vodomerov z daljinskimi, vseh po planu
menjave v letu 2018 in še naslednja tri leta.
Nabava sistema za drive-by daljinsko odčitavanje vodomerov.
Namestitev bazne postaje za fiksno daljinsko odčitavanje (del
rešitve za daljinsko odčitavanje porabe vode in nadzora
vodovodnega omrežja, ki ga finančno zagotovi Občina Idrija).
Vzpostavitev avtomatiziranega popisa vodomerov in
nadgradnja obračuna.
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*Komentar: S projektom CEUP sledimo Občini Idrija v prizadevanju za razvoj pametne skupnosti in pametnega mesta. Na
podlagi obstoječega stanja smo pripravili izhodišča za vzpostavitev avtomatizacije popisa vodomerov. Na 9. seji Sveta so
bile potrjene spremembe zgoraj navedenega projekta. V skladu z Uredbo GDPR je projekt ustavljen v delu, kjer omogoča
pridobivanje daljinskih odčitkov preko mobilnega omrežja v krajših časovnih intervalih. Kljub temu projekt ohranja vse
bistvene vsebine in omogoča daljinsko odčitavanje pametnih vodomerov v posameznih obračunskih obdobjih. Hkrati z
avtomatizacijo zagotavljamo natančnost podatkov, zmanjšujemo obremenitve kadrovskih virov in direkten prenos podatkov
v obračunski program. Ključno je tudi, da bomo hitreje ugotavljali puščanja na omrežju in zmanjšali vodne izgube.

6. Izboljševanje nadzora nad kvaliteto pitne vode v javnem vodovodnem omrežju

Pri nadzoru mikrobioloških (v nadaljevanju: MB)
lastnosti PV želimo skrajšati čas, potreben za
pridobitev rezultatov analiz, z dni na minute in s
tem skrajšati odzivni čas ukrepa tako, da ga
uporabniki ne bodo občutili.

Raziskava ponudbe on-line MB analizatorjev na trgu, izbira
optimalnega mesta za zbiranje dodatnih podatkov o kakovosti
PV.
Vključitev v večpartnerski projekt DEUP z možnostjo pridobitve
on-line MB analizatorja.
Priprava in izvedba JN za nabavo on-line MB analizatorja,
izbira dobavitelja.
Nabava in montaža on-line analizatorja v rezervoar Bazile,
povezava v SCADO.
Nabava in montaža dodatnih merilnikov klora in motnosti za
tolmačenje rezultatov on-line MB analizatorja.

*Komentar: Za zagotavljanje zdravstveno ustrezne PV se poslužujemo različnih načinov nadzora: meritve FIKE lastnosti
(motnost, temperatura, pH, elektroprevodnost, koncentracija prostega preostalega klora v omrežju) in MB analize PV.
Meritve izvajamo dnevno, avtomatsko in ročno, analize pa mesečno pri pooblaščenem izvajalcu.

IZBOLJŠAVE NA DEJAVNOSTI OSKRBA S PITNO VODO V LETU 2018

· Nadgradnja telemetrije za nadzor oskrbe s PV;
· zagon MB analizatorja za nadzor kvalitete PV, nadgraditev z merilnikom klora, motnosti, pH, temperature vode in

elektroprevodnosti;
· vgrajevanje daljinskih vodomerov in prenos podatkov o stanjih v obračunski program;
· sodelovanje pri projektu ELENA za pridobitev meritev na javnem vodovodnem omrežju in vzpostavitev vodnih bilanc in

projektu DEUP za obdelavo pridobljenih meritev in oblikovanje dinamičnega hidravličnega modela vod. omrežja;
· vzpostavitev informacijskih modulov za pregled javnih hidrantov ter za vodovodne jaške in vodomere.Tako sproti

popisujemo stanje elementov, vgrajenih v posamezne vodomere, in vzpostavljamo kataster jaškov v Občini Idrija;
· vzpostavitev programa za vodenje lastnih projektov in projektov, v sodelovanju z občinama (DNA).

POSLOVNI IZID

Upravljanje vodovodnega omrežja1 – Občina Idrija

Za 4,18 % nižji poslovni prihodki so posledica 6,26 % manj dobavljene pitne vode uporabnikom. Prihodki iz naslova
omrežnine so se zmanjšali zaradi zmanjševanja velikosti in ukinjanja vodovodnih priključkov. Zmanjševanje premera
vodovodnega priključka je možno le na osnovi izdelane ocene požarne varnosti. Ukinjena sta bila dva vodovodna priključka
DN 50, zmanjšan pa je bil en vodovodni priključek DN 80 na DN 25. Prihodki iz naslova omrežnine so sestavljeni iz
prihodkov, namenjenih pokrivanju najemnine infrastrukture (402.014 €), ter prihodkov, namenjenih vzdrževanju in obnovi
hišnih priključkov ter menjavi vodomerov (117.247 € ). Pri stroških materiala, ki so višji za 17,80 %, in stroških storitev, ki so
se povečali za 22,88 %, je dvig posledica sanacije večjega števila puščanj na javnem omrežju. Najemnina se je zmanjšala za
0,34 %, in sicer zaradi amortiziranja starejše infrastrukture. Stroški dela so se zmanjšali za 19,84 % zaradi prenosa
enostavnih gradbenih del na manj kvalificirano delovno silo zunanjega izvajalca (stroški zunanjih storitev so se povečali).

1 Upravljanje vodovodnega omrežja vključuje oskrbo s PV ter vzdrževanje in obnovo hišnih priključkov in menjavo vodomerov.
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Amortizacija se je povečala zaradi obnove voznega parka v letu 2017. Drugi poslovni odhodki zajemajo stroške vodnega
povračila. Dejavnost beleži negativen poslovni izid v višini 5422 €.

UPRAVLJANJE VODOVODNEGA
OMREŽJA ‒ Občina Idrija (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks

2018 / 2017

1. Poslovni prihodki 485.702 504.772 439.841 483.679 95,82
2. Prihodki iz naslova omrežnine 452.439 530.238 520.752 519.261 97,93
3. Finančni prihodki 603 974 1.029 3.470 356,10
4. Drugi prihodki 3.335 18.344 3.432 8.061 43,94
5. SKUPAJ PRIHODKI 942.080 1.054.328 965.054 1.014.471 96,22

6. Stroški mat., blaga 82.511 117.378 105.858 138.272 117,80
7. Stroški storitev 89.885 103.459 100.703 127.132 122,88
8. Najemnina infrastrukture 410.025 407.322 391.056 405.938 99,66
9. Stroški dela 186.417 296.704 255.349 237.832 80,16
10. Odpisi vrednosti 16.320 59.473 27.346 33.253 55,91
11. Drugi poslovni odhodki 79.392 70.581 65.769 69.493 98,46
12. Finančni odhodki 989 4.074 3.013 6.624 162,60
13. Drugi odhodki 1.462 1.507 856 1.349 89,55
14. SKUPAJ ODHODKI 867.001 1.060.500 949.950 1.019.894 96,17

15. POSLOVNI IZID 75.079 -6.172 15.104 -5.422 87,86

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

· Ker v prihodnje ne pričakujemo povečanja količin prodane vode, bomo pripravili izračun novih cen na podlagi manjših
količin za prodajo. Na podlagi tega predvidevamo, da se bo cena m3 vode dvignila, kar nas bo uvrščalo v povprečje
primerljivih cen v državi. Nove cene storitev bodo pokrivale dejansko nastale stroške.

· Z meritvami na javnem omrežju bomo pridobili prave podatke o vodni bilanci vodovodnega omrežja. Pričakujemo nižje
vodne izgube in nižje stroške vodnega povračila (pri 25-% vodnih izgubah, dobavljeni količini PV 500.000 m3 in ceni
vodnega povračila 0,0638 €/m3 se bodo letni stroški vodnega povračila znižali z zdajšnjih 61.000 € na okoli 40.000 €).

· Z vgraditvijo daljinskih obračunskih vodomerov bomo pridobili natančnejše podatke o porabi PV pri uporabnikih. Kljub
morebitnemu padanju količin porabljene PV predvidevamo za 6 % natančnejše podatke v prid dobavljeni vodi.

· Nadzor nad kakovostjo PV nameravamo avtomatizirati in tako zmanjšati potrebo po terenskih meritvah. Posledično se
bo zmanjšalo število delovnih ur, kar nam bo omogočilo, da prerazporedimo delo sodelavca (upokojitev januarja 2019)
med ostale zaposlene.
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Vzdrževanje hidrantnega omrežja – Občina Idrija

Na podlagi pregleda 350 zunanjih hidrantov, ki ga Komunala izvede po naročilu Občine Idrija enkrat letno, izdelamo poročilo
o stanju ter predlagamo korektivne ukrepe. Na dejavnosti je podjetje evidentiralo pozitiven poslovni izid v višini 6563 €, saj je
Občina Idrija v letu 2018 pokrila stroške vzdrževanja hidrantov, ki jih je Komunala ustvarila v letih 2016 in 2017. V letu 2018
smo podpisali dolgoročno pogodbo o vzdrževanju hidrantnega omrežja v Občini Idrija, zato v prihodnjih letih pričakujemo
stabilno poslovanje na tej dejavnosti.

VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA
‒ Občina Idrija (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 3.427 3.699 3.478 9.027 244,02
2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 -
3. Finančni prihodki 2 3 8 8 244,97
4. Drugi prihodki 27 11 7 12 106,28
5. SKUPAJ PRIHODKI 3.456 3.714 3.493 9.048 243,60

6. Stroški mat., blaga 271 497 653 253 50,98
7. Stroški storitev 286 198 68 215 108,27
8. Najemnina infrastrukture 4 0 0 0 -
9. Stroški dela 2.352 2.842 1.999 1.891 66,55
10. Odpisi vrednosti 50 35 40 79 222,40
11. Drugi poslovni odhodki 29 19 0 28 145,58
12. Finančni odhodki 3 14 0 16 111,86
13. Drugi odhodki 4 5 0 3 61,60
14. SKUPAJ ODHODKI 2.998 3.611 2.761 2.485 68,82

15. POSLOVNI IZID 458 103 732 6.563 6.353,24
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Oskrba s pitno vodo – trg

Dela na trgu zajemajo popravila priključkov, ki niso krita iz GJS, ter druga montažna dela po naročilu strank (npr. izdelava
novih hišnih priključkov) in izredne menjave vodomerov (poškodbe, zamrznitev …). Nižji prihodki so posledica spremembe v
evidentiranju vzdrževanja in obnove hišnih priključkov: pred letom 2017 smo jih beležili med dela za trg, od leta 2017 naprej
pa so po oblikovanju novih cen za omrežnino evidentirani pod oskrbo s PV. Na dejavnosti je bil obseg dela v primerjavi z
letom 2017 večji, kar se odraža v višjih prihodkih v letu 2018 za 42,28 %. Posledično so bili v letu 2018 stroški storitev
bistveno višji. Izid dejavnosti je pozitiven za 1155 €.

OSKRBA S PITNO VODO ‒ trg (€) 2016 2017 2018
(plan)

2018
(dejansko)

Indeks 2018 /
2017

1. Poslovni prihodki 67.867 47.289 59.282 67.411 143

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 1 -

3. Finančni prihodki 47 41 62 228 556

4. Drugi prihodki 497 897 106 338 38

5. SKUPAJ PRIHODKI 68.411 48.227 59.450 67.977 141

6. Stroški mat., blaga 24.785 24.123 25.769 16.388 68

7. Stroški storitev 15.302 4.075 4.963 17.897 439

8. Najemnina 45 0 0 0 -

9. Stroški dela 23.360 12.383 26.008 28.416 229

10. Odpisi vrednosti 1.171 778 520 1.878 241

11. Drugi poslovni odhodki 914 1.499 250 1.291 86

12. Finančni odhodki 79 172 0 435 252

13. Drugi odhodki 156 99 2 691 699

14. SKUPAJ ODHODKI 65.812 43.129 57.511 66.996 155

15. POSLOVNI IZID 2.599 5.098 1.939 981 19

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

· V letu 2019 bomo prenovili cenik podjetja ter dosegali donos na dejavnost v višini 10 %. Trenutno je ta donos 1,7-%.
· Vzpostavili bomo mesečno kontrolo popolnosti in pravilnosti obračuna opravljenega dela.
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5.1.2 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD

OSNOVNI PODATKI

Dolžina javnega kanalizacijskega omrežja 42.563 m
Št. kanalizacijskih sistemov v upravljanju 3
Št. čistilnih naprav 3 (Idrija 9000 PE, Sp. Idrija 2000 PE, Godovič 500 PE)
Št.naselij v občini Idrija, v katerih zagotavljamo javno službo 5
Št. priključenih stavb na kanalizacijski sistem 1771
Št. uporabnikov storitev odvajanja odpadne vode 7059
Št. uporabnikov storitev čiščenja odpadne vode 7049
Ocenjeno št. greznic in MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE 1400, od tega 1125 za praznjenje
Zaposleni 3: dva strokovna sodelavca za tehnologijo in razvoj in

komunalni delavec ‒ I, pri vzdrževanju elektro naprav
sodeluje zaposleni s področja Vodovod.

OSNOVNA SREDSTVA IN OPREMA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI

· Tovorno vozilo,
· cisterna za prevzem vsebine greznic in MKČN (2500 L),
· 2 sondi za merjenje raztopljenega kisika v odpadni vodi,
· senzor nevarnih plinov,
· spektrofotometer, termoblok za razklop in kivetni testi,
· druge naprave in oprema, pomembna za izvajanje dejavnosti.

PRAVNA PODLAGA IN KLJUČNI DOKUMENTI

· Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju (Ur. l.
RS, št. 15/09, 55/10, 15/14, 34/15; v tem pogl.: Odlok): Obvezna GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode se izvaja na podlagi 5. člena Odloka;

· Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini Idrija za 2017 – 2020 (Komunala).

OPIS DEJAVNOSTI IN OBSEG IZVAJANJA

GJS Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: OV) obsega odvajanje in čiščenje OV, ki se odvaja v
javno kanalizacijo. Komunala redno vzdržuje javno kanalizacijo, prevzema in odvaža komunalne OV, ki se zbirajo v
obstoječih pretočnih in nepretočnih greznicah, in blato iz MKČN, ki so manjše od 50 PE, ter priključuje nove uporabnike
storitev javne službe na javni kanalizacijski sistem. Blato odvaža na čistilno napravo (v nadaljevanju: ČN) v Idriji, ki je v
Občini Idrija edina opremljena za prevzem predmetnega blata. Dejavnost obsega tudi pregledovanje MKČN z zmogljivostjo,
manjšo od 50 PE. Komunala pripravlja program izvajanja javne službe, vodi evidence ter poroča pristojnim službam o
izvajanju javne službe.

Kakovost iztoka OV iz ČN v Spodnji Idriji, ki je bila aprila 2017 nadgrajena na sekundarno stopnjo čiščenja, v letu 2018 ni
zadostila predpisanim mejam, zato bo število meritev (12) do nadaljnjega enako kot v letu 2018.

V letu 2018 je bilo 34 pregledanih gnojnih jam pri kmetijskih gospodarstvih (v nadaljevanju: KMG), ki so bile vse ustrezne:
Dole, Gore, Godovič, Gorenja Kanomlja, Spodnja Kanomlja in Srednja Kanomlja, Vojsko, Zadlog, Idrijski Log, Idrijske Krnice.
Na podlagi novih podatkov uporabnikov smo v obračun storitev v letu 2018 vključili 27 predhodno oproščenih KMG-jev.

Komunala je tudi v letu 2018 dejavnost praznjenja greznic izvajala sistematično; na letni ravni smo izpraznil 244 greznic.
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KAZALNIKI

Slika 5: Količina odvedene vode po letih (m3)

Količine odvedene komunalne odpadne vode v letu
2018 so za 4,96 % manjše od planiranih količin, kar
je posledica manjših količin prodane pitne vode. V
letu 2019 načrtujemo podobne količine odvedene
vode kot v letu 2018.

Slika 6: Količina očiščene vode po letih (m3)

Količine očiščene komunalne odpadne vode v letu
2018 so za 4,24 % manjše od planiranih količin, kar
je posledica manjših količin prodane pitne vode. V
letu 2019 načrtujemo podobne količine očiščene
odpadne vode kot v letu 2018.

Slika 12: Storitve, povezane z greznicami in MČN (m3)

Količine opravljenih storitev, povezanih z
greznicami in MKČN, so zaradi manjših količin
prodane PV manjše od načrtovanih. Gre za količine
prodane PV tistim uporabnikom, ki niso priključeni
na javno kanalizacijo, in normativno porabo PV (4,5
m3/uporabnik/mesec) pri uporabnikih, ki se
oskrbujejo iz lastnih vodnih zajetij. Zaradi
poostrenega nadzora nad uporabniki, ki so podali
izjavo, da greznične vsebine oziroma vsebine
MKČN mešajo z gnojevko ali gnojnico in jih
ustrezno obdelane uporabijo kot gnojilo v
kmetijstvu, smo v letu 2018 v obračun vključili 27
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odjemnih mest.

REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Vzpostavitev sistema kakovosti na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadne vode ‒ PRENOS

Na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadne vode
(v nadaljevanju: OČOV) bo treba pregledati in
dopolniti dokumentacijo na podoben način, kot je
urejena na dejavnosti oskrbe s PV (sistem
kakovosti). Izdelati bo treba načrte za vzdrževanje
javnega omrežja.

Pregled predpisov, vezanih na dejavnost.
Pregled obstoječe dokumentacije.
Priprava manjkajočih dokumentov (pravilnikov, navodil,
obrazcev).
Izdelava načrta vzorčenja ČN.
Izdelava načrta deratizacije javne kanalizacije.
Izdelava načrta vzdrževanja javne fekalne kanalizacije.
Izdelava načrta vzdrževanja javne meteorne kanalizacije.

*Komentar: Izdelani so poslovniki za ČN. Z rednim čiščenjem peskolovov razbremenjujemo mešani del javne kanalizacije.
V prihodnosti je smiselno upoštevati zakonodajne usmeritve in vpeljati obračun meteorne vode za tiste uporabnike, ki imajo
vodo speljano v kanalizacijski sistem.

2. Preverjanje ravnanja z blatom iz greznic in MKČN na KMG, ki so oproščena storitev praznjenja

KMG, ki so vlogi za uveljavljanje pravice za
oprostitev storitve praznjenja greznic/MKČN
priložila podatke o GVŽ in kmetijskih površinah, so
bila skladno s predpisi oproščena plačevanja in
izvajanja omenjenih storitev.

Zbiranje vlog za oprostitev za triletno obdobje.
Predlog dopolnitve odloka OČOV z vključitvijo pristojnosti
občinskega inšpektorata.
Potrditev sprememb odloka OČOV na OS.
Izvedba terenskih ogledov s strani inšpektorja.
Odprava neskladnih soglasij za oprostitev (pričetek
obračunavanja storitev).

*Komentar: Ugotovljamo, da ravnanje z blatom na nekaterih KMG kljub natančnim navodilom v izjavi ni skladno z
zakonodajo. S spremembo odloka OČOV smo vzpostavili mehanizem za pregled izvajanja ravnanja z blatom iz greznic in
MKČN. Opravljeni so bili prvi pregledi, hkrati pa so bili vsi nosilci KMG še enkrat pozvani za prijavo v primeru neskladnosti.
Pregledi na terenu so trenutno zaustavljeni do izbire novega občinskega inšpektorja.

IZBOLJŠAVE NA DEJAVNOSTI ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD V LETU 2018

· Sistematično praznjenje greznic;
· vzpostavitev notranjega nadzora kontrole OV z analizami s spektrofotometrom in hitrimi testi;
· vzpostavitev informacijskega modula za kataster greznic in gnojničnih jam;
· sodelovanje v projektu KOCKVA za oblikovanje kompetenc za komunalna delovna mesta;
· nadzor nad ravnanjem z greznično goščo v sodelovanju z medobčinskim inšpektoratom;
· priprava sistema vključevanja uporabnikov na normativno porabo vode 4,5 m3/osebo/mesec za področje čiščenja

odpadnih vod v primerih, ko je njihova poraba javne pitne vode 0 m3/mesec.
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POSLOVNI IZID

Odvajanje odpadnih vod – Občina Idrija

Poslovni prihodki na dejavnosti so se v letu 2018 kljub nižjim količinam odvedene OV povečali za 16,00 %, in sicer zaradi
povišanja cen odvajanja odpadnih vod v letu 2018 v primerjavi z 2017. Cena v letu 2017 je bila 0,1924 €/m3, v letu 2018 pa
0,1938 €/m3. Prihodki iz naslova omrežnine so se znižali zaradi zmanjševanja velikosti priključkov na javno kanalizacijo.

Stroški materiala zajemajo stroške za elektriko črpališč, medtem ko stroški storitev predstavljajo stroške čiščenja in
prebijanja kanalizacije ter stroške deratizacije. Stroški dela in storitev so se v letu 2018 povečali zaradi povečanega obsega
dela izven rednega delovnega časa (intervencije) in našega spremstva zunanjemu izvajalcu. Dejavnost beleži negativen
poslovni izid v višini 43.362 €.

ODVAJANJE ODPADNIH VOD ‒ Občina
Idrija (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 63.377 84.154 85.278 98.133 116,61
2. Prihodki iz naslova omrežnine 236.592 356.902 338.018 331.982 93,02
3. Finančni prihodki 244 421 473 1.624 385,68
4. Drugi prihodki 820 1.381 424 2.311 167,32
5. SKUPAJ PRIHODKI 301.033 442.858 424.193 434.050 98,01

6. Stroški mat., blaga 7.319 9.123 10.073 12.910 141,51
7. Stroški storitev 23.122 29.599 33.237 44.639 150,82
8. Najemnina infrastrukture 265.782 343.579 332.204 340.406 99,08
9. Stroški dela 40.220 50.922 42.077 68.250 134,03
10. Odpisi vrednosti 3.223 20.365 2.389 4.940 24,26
11. Drugi poslovni odhodki 2.187 2.361 1.944 2.535 107,36
12. Finančni odhodki 397 1.761 1.025 3.101 176,10
13. Drugi prihodki 552 651 41 632 96,98
14. SKUPAJ ODHODKI 342.803 458.361 422.990 477.412 104,16

15. POSLOVNI IZID -41.770 -15.502 1.202 -43.362 279,71

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

· Prihodki na tej dejavnosti so neposredno povezani s količinami prodane PV. Ker je realizirana prodaja nižja od
ocenjene za leto 2018, smo oceno prilagodili in ustrezno znižali tudi za leto 2019. Zato bomo pripravili izračun novih
cen. Na podlagi tega predvidevamo, da se bo cena storitve dvignila, kar nas bo uvrščalo v povprečje primerljivih cen v
državi. Nove cene storitev bodo pokrivale dejansko nastale stroške.

· Zaradi ukinjanja večjih DN priključkov v industriji bomo še enkrat preračunali omrežnino. Ta se bo prerazporedila na
manjše DN priključke in posledično se bo cena omrežnine ustrezno zvišala.
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Čiščenje odpadnih vod – Občina Idrija

Stroški storitev so se v letu 2018 povečali zaradi večjega števila odvozov odvečnega blata iz ČN s strani zunanjega izvajalca.
Povečali so se tudi stroški dela, in sicer zaradi povečanega obsega dela pri vzdrževanju ČN v izvedbi zaposlenih na
dejavnosti VOKA. Stroški materiala so se povečali zaradi višjih stroškov elektrike v letu 2018 s strani zasebnega dobavitelja
električne energije za ČN Godovič. Ker so se cene čiščenja OV v letu 2018 znižale, so se znižali tudi prihodki na tej
dejavnosti. Prihodki iz naslova omrežnine so se povečali zaradi priključitve novih uporabnikov na obstoječo ČN (Spodnja
Idrija ‒ Mokraška vas). Dejavnost je poslovala z izgubo predvsem zaradi višjih stroškov storitev in dela. Beležila je negativen
poslovni izid v višini 50.512 €, zato bomo predlagali povišanje cen storitev, ki bo pokrivala dejansko nastale stroške.

ČIŠČENJE ODPADNIH VOD ‒ Občina
Idrija (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 232.507 216.339 186.890 192.005 88,75
2. Prihodki iz naslova omrež. 102.949 256.973 308.063 306.822 119,40
3. Finančni prihodki 176 483 255 1.885 390,05
4. Drugi prihodki 593 1.584 365 2.681 169,22
5. SKUPAJ PRIHODKI 336.225 475.380 495.573 503.392 105,89

6. Stroški mat., blaga 54.778 50.118 45.442 58.381 116,49
7. Stroški storitev 48.304 56.528 54.835 72.674 128,56
8. Najemnina infrastrukture 90.008 297.299 302.333 296.956 99,88
9. Stroški dela 66.214 92.055 83.894 111.897 121,55
10. Odpisi vrednosti 3.300 17.365 3.481 6.737 38,80
11. Drugi poslovni odhodki 1.600 2.677 2.178 2.929 109,41
12. Finančni odhodki 287 2.020 1.148 3.598 178,10
13. Drugi prihodki 398 747 46 733 98,08
14. SKUPAJ ODHODKI 264.890 518.810 493.358 553.904 106,76

15. POSLOVNI IZID 71.335 -43.430 2.215 -50.512 116,31

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

· Leto 2018 je glede na vse evidentirane poslovne dogodke referenčno za preračun poslovanja dejavnosti. Zato bomo le
te uporabili pri pripravi izračuna novih cen. Predvidevamo, da se bo cena m3 očiščene vode dvignila, kar nas bo
uvrščalo v povprečje primerljivih cen v državi. Nove cene storitev bodo pokrivale dejansko nastale stroške.

· S priključitvijo uporabnikov Mokraške vasi na ČN Idrija in ukinitvijo MKČN Mokraška vas v prihodnje pričakujemo
zmanjšanje vzdrževalnih stroškov na storitvi čiščenja, kar bo upoštevano v novem elaboratu za izračun cen na tej
dejavnosti.
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Storitve, povezane z greznicami in MKČN – Občina Idrija

S sistematičnim praznjenjem greznic in MKČN, ki ga pri posameznem uporabniku enkrat na tri leta izvede podizvajalec,
izbran preko javnega razpisa, smo v letu 2018 nadaljevali. Obenem smo v sodelovanju z občinsko inšpekcijo preverjali
upravičenost KMG-jev in vsem ponudili možnost samostojnega sporočanja podatkov o pogojih za upravičenost; 27 smo jih
ponovno vključili v obračun. Ker pri oblikovanju cene storitev nismo pričakovali tako velikega števila oprostitev za KMG-je,
planiranega minimalnega dobička nismo dosegli: prihodke smo realizirali le v višini 90,47 %. Stroški storitev (stroški
podizvajalca s tovornim vozilom kanalizer, ki izvaja praznjenje greznic) in stroški dela (opravljene ure sodelujočega delavca
Komunale) so se povečali zaradi praznjenja težje dostopnih oziroma zunanjemu izvajalcu nedostopnih greznic, ki je bistveno
dražje kot praznjenje običajno dostopnih greznic. Povečali so se tudi stroški materiala (porabljeno gorivo vozil Komunale za
praznjenje). Na dejavnosti beležimo negativen poslovni izid v višini 17.585 €. V letu 2019 bomo predlagali povišanje cen, ki
bodo pokrivale dejansko nastale stroške.

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

· Obstoječe cene storitev praznjenja greznic in MKČN so med najnižjimi v državi. Na podlagi preteklih izkušenj, vezanih
predvsem na stroške praznjenja težje dostopnih greznic, bomo pripravili nov izračun cen, ki bo pokril vse dejansko
nastale stroške.

· Za praznjenje obstoječih greznic, ki so zaradi terena zunanjemu izvajalcu nedostopne, bomo izbrali cenovno
najugodnejše lastno vozilo. Tako bomo predvidoma prihranili vsaj 4000 €.

· Pri oblikovanju javnega naročila za izbiro zunanjega izvajalca od 2019 dalje bomo raziskali možnost oblikovanja
ponudbe cene za izpraznjeno greznico in ne po opravljenih delovnih urah, kot je oblikovana trenutno.

PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN ‒
Občina Idrija (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 8.870 24.554 22.940 22.213 90,47
2. Prihodki iz naslova omrežnine 11.061 1.889 0 0 0,01
3. Finančni prihodki 10 34 0 137 400,23
4. Drugi prihodki 52 112 0 194 173,64
5. SKUPAJ PRIHODKI 19.992 26.589 22.940 22.544 84,79

6. Stroški mat., blaga 673 2.373 438 3.024 127,43
7. Stroški storitev 2.660 19.173 16.607 18.021 93,99
8. Najemnina infrastrukture 27 0 0 0 -
9. Stroški dela 10.895 11.964 4.320 16.415 137,20
10. Odpisi vrednosti 277 1.264 487 1.890 149,50
11. Drugi poslovni odhodki 138 723 210 466 64,46
12. Finančni odhodki 14 143 40 261 182,75
13. Drugi prihodki 5 53 10 53 100,64
14. SKUPAJ ODHODKI 14.689 35.692 22.112 40.129 112,43

15. POSLOVNI IZID 5.302 -9.104 828 -17.585 193,17
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Odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter praznjenje greznic in MKČN – trg

Na tem poslovno izidnem mestu so se v preteklih letih evidentirale investicije v javno infrastrukturo (kanalizacija in ČN). V
letu 2016 smo izvedli rekonstrukcijo ČN Spodnja Idrija v vrednosti 62.205 €, pri čemer je zaradi zakasnitve v izdaji
dokumentacije prišlo do ločenega evidentiranja med leti. Ostale dejavnosti na tem poslovno izidnem mestu predstavljajo
izgradnje in obnove kanalizacijskih priključkov, kar pa ‒ za razliko od oskrbe s PV ‒ ni GJS, temveč tržna dejavnost. V to
dejavnost so zajete tudi prilagoditve kanalizacijskih priključkov na glavni vod ob ukinitvah greznic, dodatna praznjenja
neukinjenih greznic, kjer je priključek na kanalizacijo že izveden, in praznjenja greznic v Občini Cerkno. Na dejavnosti
beležimo minimalen pozitiven poslovni izid.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD,
PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN ‒ trg (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 84.597 24.753 13.765 15.935 64
2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 -
3. Finančni prihodki 35 85 74 54 63
4. Drugi prihodki 152 1.826 66 76 4
5. SKUPAJ PRIHODKI 84.784 26.665 13.905 16.065 60

6. Stroški mat., blaga 6.719 1.196 2.830 2.622 219
7. Stroški storitev 8.283 72.560 4.967 5.265 7
8. Najemnina infrastrukture 77 0 38 0 -
9. Stroški dela 35.223 10.848 5.355 6.890 64
10. Odpisi vrednosti 716 880 219 444 50
11. Drugi poslovni odhodki 650 3.007 188 298 10
12. Finančni odhodki 54 356 27 102 29
13. Drugi prihodki 55 203 24 158 78
14. SKUPAJ ODHODKI 51.777 89.049 13.648 15.779 18

15. POSLOVNI IZID 33.007 -62.385 257 286 0

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

· Dejavnost prinaša minimalen 1,8-% donos. V letu 2019 bomo prenovili cene, da bomo dosegli minimalen 10 % planiran
donos na trgu.

· Vzpostavili bomo mesečno kontrolo popolnosti in pravilnosti obračuna opravljenega dela.



Komunala Idrija Poslovno poročilo za leto 2018

37

5.1.3 RAVNANJE Z ODPADKI

Komunala v občinah Idrija in Cerkno izvaja javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Javni službi obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov od novembra
2016 dalje izvaja podjetje Snaga d.o.o.*. Skladno z občinskima Odlokoma o ravnanju s komunalnimi odpadki ter Odlokom o
sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerkno, Idrija in Žiri (Ur. l. RS, št.
4/16) omenjeni postavki zaračunava izvajalec zbiranja na rednih mesečnih računih za komunalne storitve.

5.1.3.1 ZBIRANJE ODPADKOV

OSNOVNI PODATKI

OSNOVNA SREDSTVA IN OPREMA

· 3 smetarska vozila, 1 samonakladalno vozilo in eno delovno vozilo v ZC,
· bivalni kontejner v ZC Ljubevč,
· 1100-L zabojniki za mešane komunalne odpadke, embalažo, steklo in papir, 240-L zabojniki za biološke odpadke, 5-,

7- in 12-m3 zabojniki,
· tehtnica za tehtanje odpadkov na ZC Ljubevč s pripadajočo programsko opremo,
· prekladalna postaja s stiskalnico,
· druge naprave in oprema za izvajanje dejavnosti.

PRAVNA PODLAGA IN KLJUČNI DOKUMENTI

· Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 36/14, 34/15, 54/15; v tem pogl.: Odlok ‒ Idrija);
· Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 75/15; v tem pogl.: Odlok ‒ Cerkno): Obvezna

GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov se v Občini Idrija izvaja na podlagi 5. člena Odloka ‒ Idrija, v Občini
Cerkno pa na podlagi 5. člena Odloka ‒ Cerkno.

Idrija Cerkno
Št. stalnih prebivalcev 11798 4592
Št. povzročiteljev odpadkov 10968 4125
Pogostost zbiranja »od vrat do vrat« na 14 dni v strnjenem delu na 14 dni, v okolici 1x mesečno
Št. eko otokov 181 86
Št. zabojnikov:
*Mešani komunalni odpadki
*Biološki odpadki
*Embalaža
*Steklo
*Papir
*Tekstil
*Nagrobne sveče

176
124
241
162
184
4

na vseh pokopališčih

105
41
73
80
82
2

na vseh pokopališčih
Zbirni center 1 (Ljubevč) 1 (Cerkno)
Zaposleni 10: operativni vodja, 4 komunalni delavci ‒ I (vozniki), 4 komunalnih delavcev ‒ II

(pobiralci odpadkov), 2 zaposlena v ZC Ljubevč, 1 zaposleni v ZC Cerkno
(zagotavlja Občina Cerkno)
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OPIS DEJAVNOSTI IN OBSEG IZVAJANJA

Javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov se izvaja na območju občin Idrija in Cerkno. Dejavnost poleg
zbiranja mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: MKO) »od vrat do vrat« iz gospodinjstev in gospodarskih ter
nekaterih negospodarskih dejavnosti ter zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov (v nadaljevanju: BIO) obsega
tudi zbiranje ločenih frakcij (mešana embalaža, steklo in steklena embalaža, papir in karton ter papirna in kartonska
embalaža, tekstil) in MKO na eko otokih, upravljanje z ZC v Idriji in Cerknem ter predhodno razvrščanje in skladiščenje
komunalnih odpadkov za namen obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov oziroma odlaganje ali odstranjevanje
ostankov predelave. Dejavnost ravnanja z odpadki se v manjšem delu izvaja tudi tržno; občani lahko proti plačilu v zbirnih
centrih oddajo omejene količine gradbenih in azbestnih odpadkov.

Proces zbiranja odpadkov smo v letu 2018 optimizirali z zamenjavo zabojnikov na podeželju in pokopališčih: 5- do 7-m3

samonakladalne zabojnike smo zamenjali z 1100-L plastičnimi in tako zmanjšali frekvenco in strošek prevozov, obenem pa
smo iz uporabe izločili dotrajana samonakladalna vozila. Zamenjavo bomo v letu 2019 nadaljevali v Idriji, Spodnji Idriji in
Cerknem. V ZC Cerkno smo 5- in 7-m3 zabojnike zamenjali z večjimi 12-m3 in tako zmanjšali število prevozov v ZC Ljubevč.

Občani občin Idrija in Cerkno lahko odpadke iz gospodinjstev, vključno z nevarnimi (odpadne kemikalije, škropiva in zdravila,
odpadna jedilna olja, izrabljene akumulatorje, odpadno električno in elektronsko opremo ...), brezplačno oddajo v ZC Ljubevč
v Idriji ali ZC Cerkno. Zbiranje nevarnih odpadkov poteka tudi v letnih akcijah zbiranja le teh v vseh naseljih z več kot 500
prebivalci. Vsako gospodinjstvo oz. večstanovanjska stavba na območju občin je enkrat letno upravičena do brezplačnega
odvoza kosovnih odpadkov.

KAZALNIKI

Slika 13: Količina zbranih MKO in LZF ter delež LZF na skupno količino (kg)

Iz kazalnika Delež ločeno zbranih frakcij je razvidno, da se skupni
delež LZF v občinah Idrija in Cerkno povečuje, žal pa se
povečuje tudi skupna količina vseh odpadkov, predvsem na
račun večje količine zbranih kosovnih odpadkov.
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REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Aktivno spodbujanje občanov k ločenemu zbiranju odpadkov ‒ PRENOS
Z načrtom za povečanje kakovosti ločeno
zbranih odpadkov ter z jasno opredeljenimi
pravili in cilji pravilnega ločevanja ter postopki
za obveščanje, nadzor in opozarjanje bomo
povečali LZF.

Priprava načrta za povečanje LZF.
Priprava Programa promocije ločenega zbiranja odpadkov za
osnovnošolce OŠ Idrija, ki bo vključen v delovni načrt.
Seznanitev povzročiteljev.

*Komentar: Opažamo, da se je kakovost LZF nekoliko zmanjšala, zato nameravamo poleg redne predstavitve dejavnosti v
vrtcih in šolah ter objav v občinskih časopisih občane spodbujati k ločevanju še z dodatnimi akcijami. V okolici smo
zamenjali 5- in 7-m3 zabojnike za 1100-L namenske zabojnike, ki jih praznimo z rednim odvozom. Obenem pa aktivno
sodelujemo v vseh ekoloških projektih šol, vrtcev in nevladnih organizacij na območju Idrije in Cerknega. V letu 2018 smo
sodelovali tudi pri prvi prireditvi brez uporabe plastike za enkratno uporabo (plastičnih kozarcev in pribora).

2. Nadzor nad izvajanjem ločenega zbiranja odpadkov ‒ PRENOS

Poleg aktivnega spodbujanja občanov k
ločenemu zbiranju odpadkov bo treba
ločevanje tudi nadzirati, saj lahko le na ta
način izboljšamo kakovost LZF.

Določitev postopkov nadzora.
Priprava obrazcev z obvestilom o ugotovitvi nepravilno ločenih
odpadkov ter o prijavi inšpekciji.
Zagotovitev opreme za izvajanje nadzora.
Usposabljanje zaposlenih in dogovor z občinsko inšpekcijo.
Izvedba nadzora.

*Komentar: Ugotavljamo, da se v zabojnikih za MKO pojavljajo odpadki, ki sodijo v zabojnike za LZF. V zabojnikih za BIO
odpadke zasledimo odpadke, ki tja ne sodijo. Naloga se prenaša v leto 2019.

3. Čipiranje zabojnikov za komunalne odpadke ‒ PRENOS
Preko čipiranih zabojnikov bomo dosegli
urejeno evidenco povzročiteljev odpadkov
(vrsta in prostornina zabojnikov ter vključenost
v obračun), omogočili izvedbo obračuna glede
na število praznjenj in prostornino zabojnika na
posameznem odjemnem mestu ter zagotovili
lažje reševanje reklamacij.

Zagotovitev tehnične in programske opreme za izvedbo čipiranja.
Priprava podatkov, ki bodo shranjeni v čipu in prikazani na nalepki.
Izvedba čipiranja.
Povezovanje in usklajevanje odjemnih mest in skupnih odjemnih
mest (eko otokov) s katastrom, ki se izdela sočasno s čipiranjem.
Zagotovitev odčitavanja zabojnikov s smetarskim vozilom.

*Komentar: S čipiranjem smo pričeli v letu 2017, zaključeno pa je bilo v letu 2018. V letu 2019 bomo na podlagi tega izdelali
kataster zabojnikov, vzpostavili odčitavanje in operativno izvedli posnetek stanja na terenu (polnost in poškodbe zabojnikov,
pravilno odlaganje ipd.).

4. Menjava samonakladalnih zabojnikov s plastičnimi pri pravnih osebah ‒ PRENOS

Z zabojniki, primernimi za praznjenje s
smetarskim vozilom, bomo optimizirali proces
zbiranja odpadkov. Poleg zmanjšane
frekvence in stroška prevozov bomo lahko iz
uporabe izločili dotrajana samonakladalna
vozila.

Izdelava programske naloge, v kateri se ugotovi stanje ter opredeli
razloge za menjavo.
Potrditev projektne naloge na Svetu in zagotovitev finančnih
sredstev.
Postopna zamenjava 5- in 7-m3 samonakladalnih zabojnikov z
1100-L plastičnimi. Z menjavo smo pričeli na podeželju in na
pokopališčih, nadaljevali pa bomo v Idriji, Sp. Idriji in Cerknem.

*Komentar: Na širšem območju občin Idrija in Cerkno, večinoma pri večjih povzročiteljih odpadkov, je razporejenih približno
80 5- in 7-m3 samonakladalnih kovinskih kontejnerjev. V njih se zbirajo MKO, embalaža, papir in zeleni odrez, postavljeni pa
so tudi na pokopališčih za zbiranje nagrobnih sveč. Načrtovani zabojniki so zamenjani.
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5. Obračun storitev ravnanja z odpadki pri pravnih osebah glede na prostornino zabojnika ‒ PRENOS

Pravnim osebam bo treba storitve ravnanja z
odpadki obračunavati glede na prostornino
zabojnika in ne več na površino poslovnega
prostora. Precej pravnih oseb, predvsem na
območju Cerknega, še ni vključenih v obračun
storitev.

Identifikacija pravnih oseb, ki še niso vključene v obračun ravnanja s
komunalnimi odpadki.
Ugotovitev stanja na terenu in usklajevanje odstopanj.
Ugotovitev stanja glede dodatnih storitev zbiranja nekomunalnih
odpadkov (steklo, embalaža).
Oblikovanje cene za storitve ravnanja z odpadki glede na
prostornino zabojnika pri pravnih osebah.
Podpis novih pogodb s pravnimi osebami ter pričetek obračuna
glede na prostornino zabojnika.

*Komentar: V letu 2016 smo identificirali pravne osebe, ki jim odpadkov še ne zaračunavamo. Za pričetek obračuna storitev
glede na prostornino zabojnika bo treba izdelati popis zabojnikov, s katerimi te pravne osebe razpolagajo, vključno z njihovo
velikostjo in številom. V izvedbi je analiza stanja odpadkov pri pravnih osebah v Občini Cerkno. Na podlagi pridobljenih
podatkov bomo pripravili informativne izračune in jih vključili v sistem.

6. Prevzem ZC Cerkno v upravljanje – PRENOS

Z ZC Cerkno upravlja Občina Cerkno, zato se
najemnina za infrastrukturo ne zaračunava
končnim uporabnikom.

Podpis Pogodbe o najemu infrastrukture in upravljanju ZC Cerkno.
Kalkulacija cene z vključenimi stroški ZC in obračun storitev
končnim uporabnikom po novih cenah.
Pričetek upravljanja ZC Cerkno.

*Komentar: Predvidoma bomo ZC Cerkno v upravljanje prevzeli v letu 2019 po potrditvi novih elaboratov cen zbiranja
odpadkov v občinah.

7. Ureditev eko otokov
Betonski podstavki na eko otokih so korak
bližje k urejenemu izgledu naselij. Omogočajo
lažjo manipulacijo pri praznjenju ter nudijo
oporo zaščitnim ograjam, ki so postavljene na
izpostavljenih legah (veter).

Posnetek stanja.
Predstavitev načrta Občini Idrija in Občini Cerkno ter krajevnim
skupnostim (v nadaljevanju: KS) in potrditev lokacij.
Pridobitev vira financiranja za izvedbo.
Izvedba.

*Komentar: Eko otoki v večini KS v Občini Idrija ter v centru Cerknega so opremljeni z betonskimi podstavki. Ugotavljamo,
da občani na takih otokih redno vzdržujejo čistočo, zato bi bilo smiselno s podatki opremiti še preostale eko otoke.
Predvidevamo, da bomo nalogo zaključili leta 2020.

IZBOLJŠAVE NA DEJAVNOSTI ZBIRANJE ODPADKOV V LETU 2018

· Zamenjava vseh kovinskih zabojnikov s plastičnimi za poenoten sistem zbiranja odpadkov;
· zamenjava 5- in 7-m3 zabojnikov za 1100-L ter optimizacija zbiranja odpadkov z rednim odvozom;
· zamenjava 5- in 7-m3 zabojnikov v ZC Cerkno za zmanjšanje števila prevozov odpadkov;
· čipiranje zabojnikov za vzpostavitev katastra zabojnikov;
· oblikovanje informacijskega modula za zabojnike in določanje pripadnosti zabojnikov;
· vzpostavitev in izpeljava nalog skladno z OVD za zaprti odlagališči;
· obračun storitev ravnanja z odpadki po dejansko zbranih količinah (v izogib količinskemu poračunu).

OZAVEŠČANJE JAVNOSTI NA PODROČJU VOODKA

· Eko dan;
· tehniški dan za OŠ na temo pitne vode (5. r);
· tehniški dan za OŠ na temo odpadkov (1. r);
· tehniški dan za OŠ na temo čistilnih naprav (4. r);
· sodelovanje pri javni prireditvi Idrijski žlikrofi, ki je bila izpeljana brez uporabe plastičnega jedilnega pribora;
· sodelovanje z Gimnazijo Jurija Vege Idrija;
· sodelovanje z Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo pri zbiranju odsluženih stolov.
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POSLOVNI IZID

Ravnanje s komunalnimi odpadki – Občina Idrija

Prihodki iz naslova zbiranja vseh vrst odpadkov razen BIO so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 zmanjšali za 5,65 %,
in sicer zaradi nižje cene storitev. Ta se je v letu 2018 znižala za 4,6 % (elaborati za leto 2018). V letu 2018 smo obračun
izvajali po dejanskih mesečnih količinah, zato količinski poračun storitev ni bil potreben. Evidentirani so nižji stroški materiala
(za 20,24 %) zaradi spremenjenega načina računovodskega evidentiranja zabojnikov. Do leta 2017 smo nabavo zabojnikov
knjižili direktno v stroške materiala. Zaradi pravilnosti razporeditve teh stroškov pa jih po novem vodimo kot osnovno
sredstvo in obračunavamo amortizacijo. Tako se letni stroški zabojnikov porazdelijo po letih glede na njihovo življenjsko dobo.
V letu 2018 smo zaradi iztrošenosti zabojnikov in nove tehnologije zbiranja odpadkov aktivno menjali stare kovinske
zabojnike za PVC zabojnike. Obenem smo optimizirali zbiranje odpadkov v oddaljenih krajih, kjer smo zamenjali velike 5- ali
7-m3 zabojnike za 1100-L. Le te po novem praznimo z rednim odvozom in ne individualno s samonakladačem. Na stroške
materiala je vplivalo tudi povečanje cene goriva med januarjem in oktobrom 2018. Stroški dela so ostali na isti ravni kot v letu
2017, stroški storitev pa so se povečali za 17,18 %, in sicer zaradi:

· Nadomeščanja odsotnosti zaposlenih (bolniške, dopusti, šolanje) z zunanjimi izvajalci in študenti;
· spremenjenih pogojev odkupa (nižje odkupne cene za papir in kovine, višji stroški prevzema lesne mase);
· povečanih količin oddanih odpadkov koncesionarju (Snaga d.o.o.) in posledično višjih stroškov prevoza odpadkov;
· najema dodatnih zabojnikov zaradi zahtev po kakovostnejšem skladiščenju določenih frakcij (sveče).

Na odpise vrednosti v letu 2018 v primerjavi z 2017 sta vplivali nižja vrednost popravka vrednosti terjatev (v 2017 SGI) in
amortizacija PVC zabojnikov skladno s spremenjenimi računovodskimi evidentiranji.

ZBIRANJE ODPADKOV (vseh vrst razen
BIO) ‒ Občina Idrija (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 384.802 468.861 427.627 442.384 94,35
2. Prihodki iz naslova omrežnine 12.441 21.687 22.920 21.745 100,27
3. Finančni prihodki 265 456 500 1.661 364,20
4. Drugi prihodki 966 1.495 425 3.974 265,75
5. SKUPAJ PRIHODKI 398.473 492.499 451.472 469.764 95,38

6. Stroški mat., blaga 41.905 69.330 46.484 55.296 79,76
7. Stroški storitev 119.378 126.826 131.388 149.504 117,88
8. Najemnina infrastrukture 27.278 20.650 19.909 16.876 81,73
9. Stroški dela 176.656 209.527 202.131 210.231 100,34
10. Odpisi vrednosti 17.939 71.355 39.728 48.840 68,45
11. Drugi poslovni odhodki 3.262 3.214 3.778 3.657 113,79
12. Finančni odhodki 428 1.907 1.230 3.171 166,30
13. Drugi prihodki 612 705 256 646 91,58
14. SKUPAJ ODHODKI 387.459 503.513 444.905 488.221 96,96

15. POSLOVNI IZID 11.014 -11.014 6.567 -18.457 167,57
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Prihodki so se lani zaradi znižanja cene storitve (elaborat 2018) znižali, stroški pa so se zaradi izpolnjevanja dodatnih zahtev
inšpekcijskih služb (sprotna oddaja zelenega odreza) povečali za 10,28 %, kar vrednostno predstavlja 1423 €. Stroški dela
so se povečali zaradi natančnejšega evidentiranja vseh dogodkov preko delovnih nalogov (zabojnika za zeleni odrez
uporabnikov v Spodnji Idriji) in odvozov izven rednega delovnega časa. Zaradi prehoda naših uporabnikov na lastno
kompostiranje smo načrtovali ukinitev zbiranja BIO odpadkov v KS Kanomlja, Godovič in Črni Vrh nad Idrijo. Predvidevamo,
da se bo postopek zaključil v letu 2019. Zato so stroški zbiranja odpadkov ostali na ravni leta 2017, napovedana cena
zbiranja pa se je v letu 2018 znižala.

ZBIRANJE IN ODDAJA BIOLOŠKIH
ODPADKOV ‒ Občina Idrija (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 48.690 32.015 28.158 28.159 87,95
2. Prihodki iz naslova omrežnine 1.791 4.038 4.529 4.389 108,67
3. Finančni prihodki 51 37 20 144 387,64
4. Drugi prihodki 210 122 15 336 276,45
5. SKUPAJ PRIHODKI 50.742 36.212 32.722 33.027 91,21

6. Stroški mat., blaga 26.817 4.195 2.911 3.340 79,62
7. Stroški storitev 28.929 13.838 6.797 15.261 110,28
8. Najemnina infrastrukture 2.037 3.019 3.934 2.467 81,73
9. Stroški dela 14.913 13.735 11.961 17.475 127,23
10. Odpisi vrednosti 2.177 5.373 2.461 3.051 56,79
11. Drugi poslovni odhodki 761 477 434 341 71,43
12. Finančni odhodki 81 155 100 275 177,00
13. Drugi odhodki 90 57 30 56 97,48
14. SKUPAJ ODHODKI 75.805 40.850 28.629 42.266 103,47

15. POSLOVNI IZID -25.063 -4.637 4.093 -9.239 199,23
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Celotna dejavnost zbiranja odpadkov v Občini Idrija beleži negativen poslovni izid v višini 27.696 €. V zadnjem letu so se
količine zbranih odpadkov povečale za 6,10 %, stroški pa so se znižali za 2,50 %. S številnimi izboljšavami, kot sta
optimizacija zbiranja odpadkov na podeželju (vključevanje v redni odvoz) in povečanje dodatnega razvrščanja odpadkov v
ZC Ljubevč, smo povečali delež LZF. Kljub temu bomo v letu 2019 morali predlagati uskladitev cen, ki bodo pokrile vse
dejansko nastale stroške.

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI ‒
Občina Idrija (€)

2018 dejansko
Zbiranje vseh vrst,

razen BIO Zbiranje in oddaja BIO SKUPAJ

1. Poslovni prihodki 442.384 28.159 470.543
2. Prihodki iz naslova omrežnine 21.745 4.389 26.134
3. Finančni prihodki 1.661 144 1.805
4. Drugi prihodki 3.974 336 4.310
5. SKUPAJ PRIHODKI 469.764 33.027 502.791

6. Stroški mat., blaga 55.296 3.340 58.636
7. Stroški storitev 149.504 15.261 164.765
8. Najemnina infrastrukture 16.876 2.467 19.344
9. Stroški dela 210.231 17.475 227.706
10. Odpisi vrednosti 48.840 3.051 51.891
11. Drugi poslovni odhodki 3.657 341 3.997
12. Finančni odhodki 3.171 275 3.446
13. Drugi prihodki 646 56 702
14. SKUPAJ ODHODKI 488.221 42.266 530.487

15. POSLOVNI IZID -18.457 -9.239 -27.696

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

· Še naprej bomo sledili usmeritvam optimizacije zbiranja odpadkov. Zaradi količine zbranih odpadkov in posledično
odvozov bomo morali ponovno preračunati količine zbranih odpadkov in k temu dodati referenčne stroške iz leta 2018.
Predvidevamo povišanje cene storitve zbiranja odpadkov. Z novimi cenami bomo pokrili vse dejansko nastale stroške.

· Vzpostavili bomo sistem sprotnega preverjanja vključenosti uporabnikov v obračunski program.
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Ravnanje s komunalnimi odpadki – Občina Cerkno

Dejavnost je poslovala izrazito negativno, saj smo zadnje cene na tem področju sprejemali leta 2016. Pri zbiranju vseh vrst
odpadkov razen BIO so se zaradi zamenjave starih in namestitve novih zabojnikov v ZC in na terenu povečali stroški dela in
storitve. Stroški materiala so se povečali zaradi močnega povečanja cene goriva in amortizacije med leti 2016 in 2018, ko
smo posodobili vozni park. Povečale so se tudi količine zbranih odpadkov in s tem frekvenca odvozov. Ker smo zbrani zeleni
odrez in gradbene odpadke do leta 2016 vgrajevali v telo odlagališča, nam ta del ni predstavljal dodatnih stroškov. V letu
2019 načrtujemo korenito spremembo cen na tem področju. Nove cene bodo vključevale tudi prevzem ZC Cerkno v
upravljanje s strani Komunale. Trenutno izvajamo le odvoze iz ZC, ostale obratovalne stroške pa krije Občina Cerkno.

ZBIRANJE ODPADKOV (vseh vrst razen BIO) ‒
Občina Cerkno (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 103.383 112.110 119.380 109.577 97,74
2. Prihodki iz naslova omrežnine 1.868 7.471 7.251 8.047 107,71
3. Finančni prihodki 69 115 125 509 441,67
4. Drugi prihodki 263 378 134 1.226 324,56
5. SKUPAJ PRIHODKI 105.583 120.074 126.890 119.358 99,40

6. Stroški mat., blaga 11.968 26.659 13.903 26.805 100,55
7. Stroški storitev 37.339 37.314 36.363 47.430 127,11
8. Najemnina infrastrukture 3.968 3.703 6.520 3.026 81,73
9. Stroški dela 41.928 31.162 45.983 48.906 156,94
10. Odpisi vrednosti 5.190 30.520 21.291 20.793 68,13
11. Drugi poslovni odhodki 848 883 1.072 1.379 156,11
12. Finančni odhodki 111 482 420 971 201,67
13. Drugi odhodki 158 178 98 198 111,06
14. SKUPAJ ODHODKI 101.510 130.901 125.649 149.509 114,22

15. POSLOVNI IZID 4.073 -10.827 1.240 -30.151 278,48
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ZBIRANJE IN ODDAJA BIOLOŠKIH
ODPADKOV ‒ Občina Cerkno (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 2.506 14.633 15.222 9.670 66,08
2. Prihodki iz naslova omrežnine 583 1.860 1.296 1.206 64,83
3. Finančni prihodki 21 17 0 63 360,46
4. Drugi prihodki 92 57 0 147 258,58
5. SKUPAJ PRIHODKI 3.202 16.567 16.518 11.085 66,91

6. Stroški mat., blaga 8.682 2.343 2.301 930 39,70
7. Stroški storitev 11.076 5.474 3.165 5.653 103,27
8. Najemnina infrastrukture 715 1.044 1.210 853 81,73
9. Stroški dela 7.814 6.967 7.181 9.934 142,60
10. Odpisi vrednosti 950 1.989 2.110 721 36,25
11. Drugi poslovni odhodki 2.117 228 346 137 60,18
12. Finančni odhodki 33 73 50 119 164,59
13. Drugi odhodki 34 27 10 24 90,64
14. SKUPAJ ODHODKI 31.421 18.145 16.374 18.373 101,26

15. POSLOVNI IZID -28.219 -1.577 144 -7.288 462,04
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RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI ‒
Občina Cerkno (€)

2018 dejansko
Zbiranje vseh vrst

razen BIO Zbiranje in oddaja BIO SKUPAJ

1. Poslovni prihodki 109.577 9.670 119.247
2. Prihodki iz naslova omrežnine 8.047 1.206 9.252
3. Finančni prihodki 509 63 571
4. Drugi prihodki 1.226 147 1.373
5. SKUPAJ PRIHODKI 119.358 11.085 130.443

6. Stroški mat., blaga 26.805 930 27.736
7. Stroški storitev 47.430 5.653 53.084
8. Najemnina infrastrukture 3.026 853 3.879
9. Stroški dela 48.906 9.934 58.840
10. Odpisi vrednosti 20.793 721 21.514
11. Drugi poslovni odhodki 1.379 137 1.516
12. Finančni odhodki 971 119 1.090
13. Drugi prihodki 198 24 222
14. SKUPAJ ODHODKI 149.509 18.373 167.882

15. POSLOVNI IZID -30.151 -7.288 -37.439

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

· V Občini Cerkno bomo prešli na obračun storitev po dejansko nastali mesečni količini odpadkov in ne več po letnem
normativu, kot je bilo to doslej.

· Še naprej bomo sledili usmeritvam optimizacije zbiranja odpadkov. Zaradi količine zbranih odpadkov in posledično
odvozov bomo morali ponovno preračunati količine zbranih odpadkov in k temu dodati referenčne stroške iz leta 2018.
Predvidevamo povišanje cene storitve zbiranja odpadkov. Z novimi cenami bomo pokrili vse dejansko nastale stroške.

· Vzpostavili bomo sistem sprotnega preverjanja vključenosti uporabnikov v obračunski program.
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Zbiranje odpadkov – trg

Zaradi zmanjšanja naročil prevzema s strani gospodarstva in prehoda posameznih zbirnih mest na redni odvoz so se znižali
prihodki dejavnosti za 8,34 % in posledično tudi stroški. V letu 2018 smo ustvarili pozitivni rezultat v višini 3563 €.

ZBIRANJE ODPADKOV ‒ trg (€) 2016 2017 2018
(plan)

2018
(dejansko)

Indeks 2018 /
2017

1. Poslovni prihodki 44.079 62.901 58.174 57.654 91,66
2. Prihodki iz naslova omrežnine 78 0 0 0 -61,86
3. Finančni prihodki 13 55 45 186 335,92
4. Drugi prihodki 39 1.167 40 448 38,39
5. SKUPAJ PRIHODKI 44.209 64.123 58.259 58.288 90,90

6. Stroški mat., blaga 1.073 4.293 3.804 1.084 25,26
7. Stroški storitev 14.298 19.015 15.335 18.993 99,89
8. Najemnina infrastrukture 17 0 0 0 -
9. Stroški dela 2.554 24.231 14.834 28.954 119,49
10. Odpisi vrednosti 279 1.547 1.252 511 33,01
11. Drugi poslovni odhodki 403 1.958 1.451 911 46,55
12. Finančni odhodki 22 232 134 355 153,38
13. Drugi odhodki 42 6.718 7.558 3.917 58,30
14. SKUPAJ ODHODKI 18.688 57.993 44.369 54.725 94,37

15. POSLOVNI IZID 25.521 6.130 13.890 3.563 58,12

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

· Dejavnost prinaša soliden 6,7-% donos. V letu 2019 bomo sprejeli ukrepe, da bomo dosegli minimalen 10-% planiran
donos na trgu .

· Vzpostavili bomo mesečno kontrolo popolnosti in pravilnosti obračuna opravljenega dela.
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5.1.3.2 OBDELAVA TER ODLAGANJE ALI ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

PRAVNA PODLAGA IN KLJUČNI DOKUMENTI

Obvezno GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na podlagi 1. člena Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
občin Cerkno, Idrija in Žiri (Ur. l. RS, št. 4/16) izvaja družba Snaga d.o.o. Skladno z 19. členom tega odloka je izvajalec
upravičen do izstavitve računa za nadomestilo, ki zajema stroške obračuna, pošiljanja računov, plačilnega prometa, izterjave,
sodne stroške ter odpise terjatev in znaša 5 % od višine računa za sprejeto količino odpadkov. Skladno s 50. členom Odloka
‒ Idrija oziroma Odloka ‒ Cerkno lahko občina v primeru, da ne zagotavlja izvajanja javnih služb z enim izvajalcem,
pooblasti izvajalca zbiranja (Komunalo), da za storitve GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in GJS odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov prejema račun od izvajalcev teh storitev, stroške pa naprej
zaračuna povzročiteljem.

POSLOVNI IZID

Nastali prihodki in stroški se evidentirajo na zunaj bilančnih kontih.

5.1.3.3 ZAPRTI ODLAGALIŠČI NEVARNIH KOMUNALNIH ODPADKOV LJUBEVČ IN RASKOVEC

OSNOVNI PODATKI

Zaposleni Pregled odlagališč izvaja delavec, zaposlen v ZC Ljubevč.

PRAVNA PODLAGA IN KLJUČNI DOKUMENTI

· Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16), ki je z zadnjo spremembo in dopolnitvijo
upravljavcem odlagališč, ki so javna infrastruktura v lasti občine ali več občin in na katerih so se odpadki prenehali
odlagati pred 31. decembrom 2013, omogočila, da kot finančno jamstvo predložijo izjavo pristojnega organa občine, da
je seznanjen z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom,
ter tako pridobijo okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče;

· Sklepi Občine Idrija (št. 9000-2/2017-14 (17/8), z dne 31. 3. 2017) in Občine Cerkno (št. 354-0002/2017-2, z dne 9. 3.
2017) o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občin, določenih z
zakonom, za celotno obdobje zapiranja odlagališč nenevarnih odpadkov Raskovec in Ljubevč in v času po njunem
zaprtju (30 let) v razmerju 76,7 % Občina Idrija in 23,3 % Občina Cerkno (v nadaljevanju: Sklepi);

· Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Raskovec v obdobju njegovega zaprtja
(MOP, ARSO, št. 35467-17/2016-12 z dne 22. 5. 2017);

· Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Ljubevč v obdobju njegovega zaprtja
(MOP, ARSO, št. 35467-18/2016-12 z dne 7. 6. 2017);

· tripartitni Pogodbi za financiranje upravljanja odlagališča ter kritja stroškov, veznih na odlagališče Raskovec (št.
9690-70/2017 z dne 23. 11. 2017) in Ljubevč (št. 9690-71/2017 z dne 23. 11. 2017), ki sta bili sklenjeni med Občino
Idrija, Občino Cerkno in Komunalo.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0244
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2274
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1587
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OPIS DEJAVNOSTI IN OBSEG IZVAJANJA

Leta 2017 smo na osnovi predložene dokumentacije pridobili okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališč v obdobju
njihovega zaprtja. Upravljavec mora dvakrat letno zagotoviti terenske meritve ter meritve osnovnih, indikativnih in drugih
onesnaževal v podzemnih vodah, vsako šesto leto meritve v razširjenem obsegu, na šest mesecev pa obratovalni monitoring
emisije snovi v zrak, na odlagališču Ljubevč pa tudi monitoring stanja površinskih in izcednih vod. V primeru ugotovljenega
čezmernega vpliva na okolje ali pomembnih sprememb telesa odlagališča mora upravljavec o tem in ukrepih, ki jih namerava
izvesti za odpravo nepravilnosti, pisno obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo okolja.

Skladno s potrjeno novelacijo Programa obratovalnega monitoringa podzemnih vod za odlagališče nenevarnih odpadkov
Ljubevč (ERICo Velenje, št. 103a/03/16, z dne 10. 4. 2017) bo treba na odlagališču dodatno urediti merilna mesta in na
nekaterih izmed njih namestiti elektronske merilce gladine podzemne vode. Na odlagališču Raskovec bo treba izdelati
biofilter, ki bo očistil odlagališčne pline. Na podlagi podpisanih pogodb za financiranje zakonsko predpisanih monitoringov in
rednega vzdrževanja naprav, ki vplivajo na izsledke monitoringov, upravljanja odlagališča ter stroškov finančnega jamstva za
obdobje 30 let bosta sredstva za kritje stroškov zagotovili Občina Idrija in Občina Cerkno, in sicer v deležih, določenih v
Sklepih in pogodbi. Seznam predvidenih monitoringov in drugih storitev se vsako leto do 31. 1. predloži občinama.

Izcedne vode z odlagališča Ljubevč se pred iztokom v potok Grohovt ustrezno očistijo na rastlinski ČN. Odlagališče
Raskovec nima urejenega tesnjenja tal, zato izcednih vod ni možno zajeti in ustrezno očistiti. Iz poročil o obratovalnih
monitoringih je razvidno, da odlagališče Raskovec na podzemno vodo vpliva v smeri vseh treh mernih mest, odlagališče
Ljubevč pa le v smeri enega mernega mesta (od dveh). Emisije toplogrednih plinov se merijo iz petih plinjakov na odlagališču
Raskovec. Odlagališče Ljubevč nima plinjakov, zato se od leta 2018 dalje meritve zagotavlja s pomočjo kupole, v katero se
iz površine odlagališča ulovijo plini. Na podlagi pridobljenih podatkov je bilo zaključeno, da Komunali ni treba poročati v
evropski register izpustov in prenosu onesnaževal, ker nobeno onesnaževalo ni presegalo praga za poročanje.

REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ UPRAVLJANJE ODLAGALIŠČ
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Pričetek izvajanja rednih tedenskih pregledov odlagališč ‒ PRENOS IN DOPOLNITEV
Na odlagališčih se izvaja obratovalni monitoring
v predpisanem obsegu, pregledi in vzdrževalna
dela pa se izvajajo le občasno oziroma po
potrebi.

Podpis pogodb z občinama Idrija in Cerkno v zvezi z rednim
vzdrževanjem zaprtih odlagališč.
Pričetek izvajanja rednih tedenskih pregledov odlagališč in
izpolnjevanje obratovalnega dnevnika.

*Komentar: Program pregledov je izdelan v skladu z OVD, ki v prvi vrsti predpisuje reden nadzor nad odlagališč. Določa
tudi vrsto in obseg monitoringov in vzdrževalnih del. Redno vzdrževanje in monitoringi se izvajajo skladno s pogodbama za
zaprti odlagališči (Ljubevč in Raskovec). V letu 2018 smo prvič celovito poročali ARSU.
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POSLOVNI IZID

Upravljanje z zaprtimi odlagališči – trg

Poslovni prihodki so pri tej dejavnosti zaradi obračuna dejansko izvedenih monitoringov, meritev in vzdrževalnih del nižji od
načrtovanih. Manj je bilo izvedenih vzdrževalnih del, ki jih izvaja Komunala (popravilo ograje, vzdrževanje dovozne ceste). Ta
dela bomo postopoma izvajali v naslednjem letu. Načrtovani prihodki so bili oblikovani na podlagi ocene za zagotovitev
finančnega jamstva s strani obeh občin lastnic.

UPRAVLJANJE Z ZAPRTIMI ODLAGALIŠČI
(Raskovec in Ljubevč) ‒ trg (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 43.925 29.003 63.891 47.849 164,98
2. Prihodki iz naslova omrežnine 285 0 0 0 -117,38
3. Finančni prihodki 34 3 20 29 957,95
4. Drugi prihodki 104 599 10 244 40,66
5. SKUPAJ PRIHODKI 44.349 29.605 63.921 48.122 162,55

6. Stroški mat., blaga 1.562 950 2.534 2.178 229,40
7. Stroški storitev 38.517 26.689 48.541 44.408 166,39
8. Najemnina infrastrukture 46 0 0 0 -
9. Stroški dela 6.478 1.014 10.895 2.990 294,82
10. Odpisi vrednosti 726 65 380 1.619 2.473,91
11. Drugi poslovni odhodki 1.446 998 571 838 83,89
12. Finančni odhodki 56 13 172 56 437,41
13. Drugi odhodki 116 32 49 552 1.734,30
14. SKUPAJ ODHODKI 48.947 29.761 63.142 52.641 176,88

15. POSLOVNI IZID -4.599 -156 779 -4.519 2.887,84

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

Kljub temu, da imamo pogodbo z Občino Idrija in Občino Cerkno, se vsi stroški poslovanja dejansko ne pokrivajo. Ključen
razlog je, da naše delo evidentiramo, ne pa tudi fakturiramo. Za leto 2018 se bomo z občinama dogovorili, da fakturiramo še
ne obračunano preostalo delo. V letu 2019 bomo to napako odpravili in predvidevamo, da bo dejavnost v celoti pokrita in ne
bo delala izgube.
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5.2 SKUPNE KOMUNALNE SLUŽBE

OSNOVNI PODATKI

Zaposleni 20: vodja področja, operativni vodja, 2 pomočnika operativnega vodje, 9 komunalnih delavcev ‒ I in 7
komunalnih delavcev ‒ II

OSNOVNA SREDSTVA IN OPREMA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI

· Tovorno vozilo z dvižno košaro,
· kamion do 10 t,
· kamion do 10 t z dvigalom,
· 11 poltovornih vozil,
· osebno vozilo,
· 2 traktorja,
· delovni stroji: 4CX JCB, Unimog, minibager in

nakladač,

· mali traktor,
· 7 posipalnikov,
· 9 snežnih plugov,
· 38 stojnic,
· 25 kompletov miz in klopi (tudi za organiziranje

prireditev),
· druge naprave in oprema za izvajanje dejavnosti.

5.2.1 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST ‒ LETNA SLUŽBA

OSNOVNI PODATKI

Kat. Dolžina (km)
Lokalne ceste med naselji v občini ter med naselji v občini in naselji sosednjih občin LC 160,332
Zbirne mestne ceste v mestu Idrija LC 1,128
Mestne ceste v mestu Idrija in v Sp. Idriji LC 9,225
Javne poti v naseljih in med naselji v občini JP 218,130
SKUPAJ LC in JP 386,815
Gozdne ceste - 33,340
Nekategorizirane ceste - 15,478

PRAVNA PODLAGA IN KLJUČNI DOKUMENTI

· Odlok o občinskih cestah v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 65/02, 113/03, 111/08, 119/08, 55/16; v tem pogl.: Odlok);
· Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Idrija (Ur. l. RS št. 59/13, 104/13);
· vzdrževanje občinskih cest se trenutno izvaja po obstoječem Programu (v nadaljevanju: Program). V fazi usklajevanja

z naročnikom del (Občino Idrija) je nov Program, izdelan v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l.
RS, št. 38/16; v nadaljevanju: Pravilnik)

· obvezna GJS vzdrževanja občinskih cest se izvaja na podlagi 26. člena Odloka.

OPIS DEJAVNOSTI IN OBSEG IZVAJANJA

Obvezna GJS vzdrževanje občinskih cest obsega redna vzdrževalna dela na lokalnih cestah in javnih poteh, s katerimi
izvajalec zagotavlja ohranjanje ali izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti cest ter zaščito le teh in okolja pred
škodljivimi vplivi cestnega prometa. Redno letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti poteka skladno s Pravilnikom in
obsega pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površin, cestnih objektov, bankin, naprav za odvodnjavanje,
brežin in berm, prometne signalizacije in vegetacije ter čiščenje cest, zagotavljanje preglednosti, intervencijske ukrepe v
primeru izrednih dogodkov in zimsko službo, ki jo vodimo na ločenem stroškovnem mestu.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1702
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V okviru javne službe se glede na proračunsko zagotovljena sredstva izvajajo tudi manjša investicijska vzdrževalna dela na
objektih za odvajanje meteornih vod, podpornih in opornih zidovih ter varovalnih ograjah, sanacija voziščnih konstrukcij in
preplastitev asfaltnih površin. Vodi se kataster, v katerem so ceste glede na lokacijo in frekventnost razporejene v štiri
kategorije. Podroben opis in obseg rednih vzdrževalnih del, vključno s pregledniško službo, ki se izvaja enkrat tedensko in
opravlja manjša vzdrževalna dela in opravila za varnost prometa, je izdelan za vsakega izmed šestih delovnih področij:

1. področje: Dole, Zavratec z Godovičem in Jeličnim
Vrhom

2. področje: Vojsko s Čekovnikom
3. področje: Idrijska Bela z Zadlogom in Idrijskim Logom

4. področje: Kanomlja, Idrijske Krnice z Oblakovim
Vrhom

5. področje: Črni Vrh, Lome z Javornikom
6. področje: Ledine, Govejk, Vrsnik z Žirovnico

Za vsako območje je izdelan tudi obrazec s predpisanimi deli in obsegom le teh, na katerega preglednik vpiše ugotovitve s
pregledov in podatke o opravljenih delih.

REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ LETNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Informatizacija pregledniške službe ‒ PRENOS IN DOPOLNITEV
Pregledniško službo bomo podprli z
računalniško aplikacijo, ki bo ob vnosu
podatkov pridobila GPS koordinate in tako
samodejno zagotovila podatke o lokaciji
poškodbe in časovnem obsegu del.

Določitev šifrantov (vrsta defekta, tip infrastrukture, točna lokacija ‒
odsek, koordinate, cestišče, bankina ...).
Vzpostavitev informacijske podpore v modulu Lokalne ceste (LUZ).
Uvedba sporočilnega sistema za občane.

*Komentar: V letu 2016 je bil izdelan kataster občinskih cest, a se dogodki in poškodbe na cestni infrastrukturi še vedno
ročno vpisujejo v obrazce. Pričakujemo, da bo modul za podporo pregledniški službi izdelan v letu 2019.

2. Letni program vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti

Na podlagi Odloka in skladno s Pravilnikom
mora letni program vzdrževanja pripraviti
izvajalec javne službe. Občina ga potrdi po
predhodni uskladitvi.

Priprava Letnega programa vzdrževanja lokalnih cest.
Uskladitev z Občino kot naročnikom del.
Potrditev Letnega programa in podpis pogodbe z Občino.
Ureditev pogodbenih razmerij s podizvajalci.
Pričetek izvajanja dejanosti po planu.

*Komentar: Trenutno se dejavnost izvaja na podlagi obstoječih programov, ki niso povsem skladni z zakonodajo, in
naročilnic. Zagotavlja se le nujna in neodložljiva dela, ne pa tudi vzdrževalnih del. Pregledništvo se izvaja enkrat tedensko,
opažanja in izvedena dela pa se beležijo ročno na obrazcih. Plan dela je usklajen z Občino, pripravljena je pogodba,
obenem se pripravlja mesečni operativni načrt dela.

3. Prevzem posameznih sklopov obnove občinskih cest

Kot izvajalec GJS vzdrževanja občinskih cest
in podjetje v lasti Občine Idrija bi bilo smiselno,
da Občini ponudimo in zagotovimo tudi večja
investicijska dela.

Zagotovitev kadra in dvig usposobljenosti ekipe.
Spremljanje javnih razpisov in naročil za obnovo občinskih cest.
Ureditev pogodbenih razmerij s podizvajalci.
Pričetek izvajanja.

*Komentar: Zaradi povečanega obsega odsotnosti vodstvenega kadra se naloga ni izvajala v celoti in bo realizirana v 2019.

IZBOLJŠAVE NA DEJAVNOSTI LETNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST V LETU 2018

· Izdelan kataster cest in pripravljen modul za vzpostavitev e-pregledniške službe,
· prenova programov izvedenih del, ki bodo zaživeli po uskladitvi z Občino Idrija,
· pripravljena pogodba o dolgoročnem izvajanju te dejavnosti, ki bo sprejeta po uskladitvi z Občino Idrija.
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POSLOVNI IZID

Vzdrževanje cest – Občina Idrija

Prihodki iz naslova letnega vzdrževanja občinskih cest so se v letu 2018 zmanjšali za 7 %, saj so se izrazito povečali stroški
zimske službe. Kljub vsemu je Komunala izvedla vse dogovorjene storitve v manjšem obsegu. Zaradi popolne zapore Zale je
Družba za razvoj infrastrukture prevzela nadzorništvo in vzdrževanje nad občinsko cesto, ki je predstavljala začasen obvoz,
kar je prav tako vplivalo na prihodke. Stroški materiala in storitev so padli skladno z zmanjšanim obsegom dela, stroški dela
pa so se povečali zaradi intenzivnejšega čiščenja cestišč po zimi 2017/2018 ter obrezovanja drevja ob cesti pred pričetkom
zime 2019, ki je bil relativno pozen. Dejavnost beleži minimalen negativni izid v višini 3230 €.

Vzdrževanje cest ‒ Občina Idrija (€) 2016 2017 2018
(plan)

2018
(dejansko)

Indeks 2018 /
2017

1. Poslovni prihodki 341.911 311.324 390.089 287.326 92
4. Interni prihodki 0 0 0 0 -
5. Finančni prihodki 277 293 381 997 340
6. Drugi prihodki 740 960 0 1.418 148
7. SKUPAJ PRIHODKI 342.928 312.578 390.470 289.741 93

8. Stroški mat., blaga 62.837 76.957 82.597 56.254 73
9. Stroški storitev 209.755 156.075 191.043 143.487 92
10. Najemnina infrastrukture 312 0 0 0 -
11. Stroški dela 103.615 61.047 96.982 79.073 130
12. Odpisi vrednosti 10.678 8.867 12.260 10.019 113
13. Drugi poslovni odhodki 3.178 1.859 2.437 1.848 99
15. Finančni odhodki 462 1.225 1.116 1.903 155
16. Drugi prihodki 784 453 317 388 86
17. SKUPAJ ODHODKI 391.621 306.482 386.751 292.971 96

18. POSLOVNI IZID -48.693 6.095 3.719 -3.230 -53

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

Treba bo ponovno preučiti cenovno politiko in zagotoviti minimalen pribitek na dejavnost v višini 2,5 %.
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5.2.2 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST ‒ ZIMSKA SLUŽBA

OSNOVNI PODATKI

Št. pogodbenih podizvajalcev v sezoni 2017/2018 36
Dolžina pluženih občinskih cest 447 km
Dolžina posipanih občinskih cest 494 km

PRAVNA PODLAGA IN KLJUČNI DOKUMENTI

· Izvedbeni program zimske službe v Občini Idrija za tekočo sezono (Komunala; v nadaljevanju: Izvedbeni program);
· pogodba o izvajanju zimske službe z naročnikom del, Občino Idrija;
· zimska služba je ena izmed nalog rednega vzdrževanja cest, ki ga Komunala zagotavlja na podlagi 26. člena Odloka.

OPIS DEJAVNOSTI IN OBSEG IZVAJANJA

V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, po potrebi pa tudi
izven tega obdobja, se na lokalnih cestah, javnih poteh in nekategoriziranih poteh ter javnih površinah v občini Idrija izvaja
poseben del vzdrževanja občinskih cest – zimska služba.

Komunala pred pričetkom zimskega obdobja pripravi izvedbeni program, v katerem med drugim določi organizacijsko shemo
vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev, obseg pripravljalnih del in del po zimski službi, sezname težavnih odsekov,
cestnih baz in izvajalcev ter druge podatke, ki so pomembni za izvajanje zimske službe.

V preteklosti smo podatke o izvajanju zimske službe spremljali preko poročil, ki jih je ob računu predložil podizvajalec.
Gibanje plužnih in posipnih vozil smo lahko spremljali preko sistema Sledenje vozil, ki pa smo ga v letu 2018 uspešno
povezali s sistemom LUZ – modul Zimska služba. To nam omogoča pridobivanje ustreznih in pravilnih podatkov za izvedbo
obračuna.

REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ ZIMSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Povezava sistemov LUZ in sledenje vozil
Že ob vzpostavitvi zimske službe smo
načrtovali povezavo sistema za sledenje in
sistema LUZ. Preko obeh sistemov naj bi
pridobili ustrezne in pravilne podatke za
izvedbo obračuna.

Vzpostavitev sistema LUZ.
Vzpostavitev sistema za sledenje vozil.
Povezava obeh sistemov.
Izvedba obračuna preko poročilnega sistema.

*Komentar: Uveden je bil sistem e-poročanja opravljenega dela na dejavnosti s strani izvajalcev in podizvajalcev. Obenem
smo omogočili še pregled dela in primerjavo s sledenjem, na podlagi tega pa je izdelava poročil popolnoma avtomatizirana.

IZBOLJŠAVE NA DEJAVNOSTI ZIMSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST V LETU 2018

· Elektronsko poročanje o izvedenem delu za izvajalce in podizvajalce;
· aktivna kontrola izvedenih del preko sledenja in aplikacije za poročanje v LUZ – modul Zimska služba;
· avtomatizacija poročil, dostopnih tudi nosilcu proračunske postavke – zimska služba.
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POSLOVNI IZID

Zimska služba – Občina Idrija

Na dejavnosti se je v letu 2018 zaradi obilnejše zime v prvih treh mesecih leta obseg prihodkov povečal za 45 % Ker
Komunala zimsko službo izvaja ne glede na intenzivnost zime, se stroški dela niso povečali sorazmerno s stroški materiala in
storitve. Stroški materiala in podizvajalcev so se povečali. Dejavnost je poslovala pozitivno, in sicer v višini 7999 €.

Zimska služba ‒ Občina Idrija (€) 2016 2017 2018
(plan)

2018
(dejansko)

Indeks 2018 /
2017

1. Poslovni prihodki 382.973 542.573 417.597 785.417 145
5. Interni prihodki 0 0 0 0 -
6. Finančni prihodki 344 505 320 2.667 528
7. Drugi prihodki 487 1.655 189 3.794 229
8. SKUPAJ PRIHODKI 383.804 544.734 418.106 791.878 145

9. Stroški mat., blaga 52.793 58.920 45.688 123.065 209
10. Stroški storitev 268.327 281.796 197.304 464.447 165
11. Najemnina infrastrukture 107 0 0 0 -
12. Stroški dela 127.119 155.731 145.267 150.399 97
13. Odpisi vrednosti 14.326 25.449 20.346 34.794 137
14. Drugi poslovni odhodki 2.159 3.422 2.476 5.046 147
16. Finančni odhodki 600 2.111 1.250 5.091 241
17. Drugi odhodki 1.335 781 240 1.037 133
18. SKUPAJ ODHODKI 466.767 528.209 412.571 783.879 148

19. POSLOVNI IZID -82.963 16.524 5.535 7.999 48
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5.2.3 VZDRŽEVANJE IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

OSNOVNI PODATKI

Dolžina pločnikov v mestu Idrija 6104 km
Površina zelenic za obdelavo v Idriji in Sp. Idriji 70.068 m2

PRAVNA PODLAGA IN KLJUČNI DOKUMENTI

· Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 34/09, 28/12; v tem pogl.: Odlok); 22. člen
Odloka določa, da se obvezna GJS do ureditve izvajanja po tem Odloku (ena izmed možnosti je tudi izvajanje v obliki
javnega podjetja) izvaja v dosedanjem obsegu in na dosedanji način. Predhodno veljaven odlok je za izvajalca v KS
mesto Idrija in Spodnja Idrija določal Komunalo. Vzdrževanje naj bi potekalo na podlagi podpisanih pogodb s
posameznimi KS. Dejavnost bo treba čim prej pravno urediti;

· vzdrževanje javnih zelenih in utrjenih površin v mestu Idrija in v Spodnji Idriji se trenutno izvaja po obstoječih programih.
V fazi usklajevanja z naročnikom del (Občina Idrija) sta nova programa, ki se od prejšnjih razlikujeta po natančnejšem
popisu javnih zelenih in utrjenih površin ter urbane opreme, ki so predmet vzdrževanja ter specifikaciji obsega del na
posamezni lokaciji.

OPIS DEJAVNOSTI IN OBSEG IZVAJANJA

Vzdrževanje in urejanje javnih površin se v občini Idrija izvaja kot obvezna GJS. Podrobnejša vsebina storitev za Idrijo in
Spodnjo Idrijo se določi v programih, ki ju pripravi izvajalec na podlagi 6. člena Odloka, potrdi pa pristojni organ občine. V
programih so posamezne javne utrjene površine glede na lokacijo in frekventnost razdeljene v prioritetne razrede od I. do III.
prioritete, za posamezni prioritetni razred pa sta natančno določena pogostost in število obhodov ter obseg del.

Program je tudi osnova za določitev vrednosti opravljenega dela, ki se financira iz občinskega proračuna. Javna služba se na
preostalih območjih občine izvaja na podlagi naročil. Dejavnost se v naselju Črni Vrh izvaja preko pogodbenega podizvajalca,
preko podizvajalca pa se izvaja celoten vrtnarski program. V okviru javne službe se vodi kataster GJI. Obveznost izvajalca je
obenem načrtovanje in razvoj javne službe ter dobro gospodarjenje z javnimi površinami in objekti, zato se v sklopu
dejavnosti izvajajo tudi manjša investicijska vzdrževalna dela. Podlaga za izvedbo del je potrjen investicijski elaborat s
predračunom in grafičnim prikazom izvedbe.

REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Letni program vzdrževanja javnih površin v Idriji ‒ PRENOS IN DOPOLNITEV

Na podlagi Odloka mora Letni program
vzdrževanja javnih površin pripraviti izvajalec
javne službe. Občina ga potrdi po predhodni
uskladitvi. Pričakujemo, da se bo v letu 2018
dejavnost izvajala po potrjenem programu.

Priprava Letnega programa vzdrževanja javnih površin.
Pregled obstoječega katastra javnih površin in morebitne
dopolnitve.
Uskladitev z Občino kot naročnikom del.
Potrditev Letnega programa in podpis pogodbe z Občino.
Pričetek izvajanja dejanosti po planu.

*Komentar: Program vzdrževanja javnih površin za mesto Idrija je v usklajevanju z Občino Idrija. Čaka se na uskladitev
pogodbe.
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2. Letni program vzdrževanja javnih površin v Spodnji Idriji in preostalih KS ‒ PRENOS IN DOPOLNITEV

Na podlagi Odloka mora Letni program
vzdrževanja javnih površin pripraviti izvajalec
javne službe. Občina ga potrdi po predhodni
uskladitvi.

Priprava Letnega programa vzdrževanja javnih površin.
Pregled obstoječega katastra javnih površin in morebitne
dopolnitve.
Uskladitev z Občino kot naročnikom del.
Potrditev Letnega programa in podpis pogodbe z Občino.
Pričetek izvajanja dejanosti po planu.

*Komentar: Program za Spodnjo Idrijo je v usklajevanju z Občino. Čakamo na uskladitev pogodbe. Programi za preostale
krajevne skupnosti so v fazi priprave, končani bodo predvidoma v letu 2019. Čakamo, da se ustvarijo fondi za vzdrževanje
javnih površin.

3. Vzpostavitev informacijske podpore za dejavnost vzdrževanja javnih površin ‒ PRENOS IN DOPOLNITEV
S pomočjo ustrezne podpore bomo zagotovili
spremljanje in nadzor nad delom na dejavnosti.
Vpogled v posamezna opravila (lokacija, vrsta
opravljenega dela, število ur in delavcev,
količina in vrsta materiala) bosta imeli
Komunala in Občina Idrija kot naročnik storitev.

Izdelava katastra javnih površin.
Vzpostavitev modula Javne površine (LUZ).
Prenos podatkov in šifrantov iz katastra in letnega programa
vzdrževanja v modul.
Vzpostavitev dejavnosti v modulu Javne površine.

*Komentar: V katastru javnih površin so večinoma zajete vse javne površine in urbana oprema, ki so predmet dejavnosti.
V programu je izdelan popis del. Modul, iz katerega bodo razvidna opravljena dela in bo podlaga za obračun del, bo
predvidoma izdelan v letu 2019.

IZBOLJŠAVE NA DEJAVNOSTI VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN V LETU 2018

· Izdelan kataster javnih površin v Idriji in Spodnji Idriji;
· v pripravi je modul izvršenih del in obračuna;
· prenova programa dejavnosti vzdrževanja javnih površin, ki bodo zaživel po uskladitvi z Občino Idrija.
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POSLOVNI IZID

Vzdrževanje javnih površin – Občina Idrija

Prihodki so se v letu 2018 zmanjšali za 18 % zaradi krčenja proračunskih sredstev, ki so se prerazporedila na zimsko službo.
Ker smo dejavnost izvajali predvsem sami, so stroški materiala in zunanjih storitev nižji. Na dejavnosti beležimo negativen
poslovni izzid v višini 15.148 €. V letu 2019 bomo predlagali zvišanje cen, ki bodo pokrile dejansko nastale stroške.

Vzdrževanje javnih površin
‒ Občina Idrija (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 131.458 142.627 159.626 116.093 81
5. Interni prihodki 0 0 0 0 -
6. Finančni prihodki 111 151 179 450 298
7. Drugi prihodki 365 495 100 640 129
8. SKUPAJ PRIHODKI 131.935 143.273 159.905 117.184 82

9. Stroški mat., blaga 11.478 17.525 23.080 7.918 45
10. Stroški storitev 71.186 68.278 70.235 57.640 84
11. Najemnina infrastrukture 167 0 0 0 -
12. Stroški dela 71.473 62.175 55.963 59.514 96
13. Odpisi vrednosti 4.877 8.144 8.305 5.275 65
14. Drugi poslovni odhodki 1.237 989 1.300 951 96
16. Finančni odhodki 182 631 480 860 136
17. Drugi odhodki 260 233 133 175 75
18. SKUPAJ ODHODKI 160.861 157.976 159.496 132.332 84

19. POSLOVNI IZID -28.926 -14.704 409 -15.148 103

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

Treba bo ponovno preučiti cenovno politiko in zagotoviti minimalen pribitek na dejavnost v višini 2,5 %.
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5.2.4 UPRAVLJANJE PRODAJE IZVEN PRODAJALN

OSNOVNI PODATKI

Sejemski dnevi 3. in 15. v mesecu oziroma dan prej, če je na omenjena datuma nedelja/praznik
Št. prodajnih mest 48
Št. sejemskih prodajalcev v letu 2017 31

PRAVNA PODLAGA IN KLJUČNI DOKUMENTI

· Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Idrija (Ur. l. RS, št. 103/11, 44/12, 107/13, 34/15; v tem pogl.:
Odlok): Izbirna GJS se izvaja na podlagi 8. člena Odloka;

· Tržni red za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija, 2. izdaja (Komunala);

OPIS DEJAVNOSTI IN OBSEG IZVAJANJA

Izbirna GJS upravljanje prodaje izven prodajaln obsega organizirano razporejanje prodajnih mest in oddajanje le teh v zakup,
skrb za urejenost prodajnih mest in prostora ter določitev in obračunavanje zakupnine. Prodaja na premičnih stojnicah in iz
potujočih prodajaln se izvaja na Trgu sv. Ahacija v Idriji in na Glavnem trgu v Spodnji Idriji. Prodaja kmetijskih pridelkov in
izdelkov ter rib na premičnih stojnicah poteka ob delavnikih in sobotah, prodaja drugega blaga v Idriji na sejemske dneve, v
Spodnji Idriji pa na sejemske dneve in ob sobotah.

KAZALNIKI

Slika 7: Število sejmarjev

V nasprotju s pričakovanji smo v letu 2018 s sejmarji sklenili le 30 pogodb.
Opažamo, da zanimanje za prodajo na mesečnem sejmu upada. Razloge
pripisujemo n€ejenem prostoru za izvajanje dejavnosti in povečanju
števila trgovskih centrov v Idriji.

REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2019

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ PRODAJA IZVEN PRODAJALN
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Posodobitev in ureditev infrastrukture ‒ PRENOS
Infrastrukturo za prodajo blaga zunaj prodajaln je
treba posodobiti, prostor pa prilagoditi za prodajo.

Ureditev sejemskega prostora z javnimi sanitarijami.
Obnovitev ali nakup novih stojnic.

*Komentar: Prodaja blaga zunaj prodajaln se izvaja na območju brez javnih sanitarij in na zastarelih stojnicah. Projekt se
bo predvidoma izvedel po obnovi Trga Sv. Ahacija. Takrat bo treba urediti tudi prenos lastništva objekta, namenjenega za
javne sanitarije, s Komunale na Občino Idrija. Izjema je prenos sanitarij, ki se lahko opravi prej.
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POSLOVNI IZID

Sejemska dejavnost – Občina Idrija

Dejavnost vključuje organizacijo in vodenje tržnice v Idriji ter prodaje na stojnicah v Idriji in Sp. Idriji. Prihodkov od najema
prodajnih mest je v letu 2018 manj zaradi manjšega števila prodajalcev. Ker se število sejemskih dni povečuje, število
sejmarjev upada, popisovanje stojničarjev pa se izvaja pogosteje, so stroški dela višji. Obseg dela se je povečal tudi zaradi
nove postavitve parkovne opreme na Trgu Sv. Ahacija in potrebe po pripravi prostora za izvajanje dejavnosti (umikanje
cvetličnih korit pred mestnim magazinom) v času sejma. Dejavnosti ustvarja pozitiven poslovni izid v višini 446 €.

Sejemska dejavnost
‒ Občina Idrija (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 11.062 9.213 8.512 8.914 97
5. Interni prihodki 0 0 0 0 -
6. Finančni prihodki 3 7 0 29 444
7. Drugi prihodki 6 21 0 41 193
8. SKUPAJ PRIHODKI 11.071 9.241 8.512 8.984 97

9. Stroški mat., blaga 191 367 213 571 155
10. Stroški storitev 370 385 424 1.147 298
11. Najemnina infrastrukture 2 0 0 0 -
12. Stroški dela 2.871 5.427 5.519 5.797 107
13. Odpisi vrednosti 339 180 149 267 148
14. Drugi poslovni odhodki 22 448 36 690 154
16. Finančni odhodki 5 27 0 55 203
17. Drugi odhodki 9 10 0 11 112
18. SKUPAJ ODHODKI 3.810 6.844 6.341 8.538 125

19. POSLOVNI IZID 7.261 2.397 2.171 446 19
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5.2.5 GRADBENE STORITVE

OPIS DEJAVNOSTI IN OBSEG IZVAJANJA

Komunala izvaja gradbene storitve kot tržno dejavnost. Glavni naročnik storitev je Občina Idrija, ki preko naročilnic zagotavlja
izvedbo tistih vzdrževalnih in investicijskih del, ki presegajo redni obseg del programov GJS. Slabo polovico letne realizacije
predstavljajo dela za Občino Cerkno (večinoma sanacije podpornih zidov in vodnih zajetij), manj pa za fizične osebe. Izvedba
del za občini poteka na podlagi potrjenega investicijskega elaborata s predračunom in grafičnim prikazom izvedbe.
Realizacija je poleg zagotovljenih proračunskih sredstev odvisna tudi od razpoložljive opreme in materiala ter delovne sile.

KAZALNIKI

Slika 8: Število in vrednost ponudb

V letu 2018 smo izdelali 145 ponudb v višini 1.181.555,36 €, od tega je
bilo realiziranih 44,15 %. V letu 2018 se je zmanjšal delež del, ki smo
jih naredili na podlagi naročil s strani Občine oziroma skrbnikov
občinskega proračuna, ki so do sedaj oddajali dela drugim izvajalcem.

REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ GRADBENIŠTVO
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Povečanje obsega gradbenih del ‒ PRENOS
Novi kadri in dvig usposobljenosti obstoječe ekipe so
izboljšali pogoje za delo. Poleg letnega vzdrževanja
cest in drugih del za občini Idrija in Cerkno lahko
svoje storitve ponudimo tudi na trgu.

Povečanje števila zaposlenih in dvig usposobljenosti
gradbene enote.

Prijava na razpise, za katere izpolnjujemo pogoje.

*Komentar: V preteklosti se Komunala na nekatere razpise zaradi neizpolnjevanja zahtevanih pogojev ter pomanjkanja
kadrov za izvajanje del na večih deloviščih hkrati ni mogla prijavljati. Zaradi povečanega obsega odsotnosti vodstvenega
kadra se naloga ni izvajala v celoti in bo realizirana v letu 2019.

2. Dopolnitev cenika za gradbene storitve
Zaradi vedno večjega povpraševanja po gradbenih
storitvah je treba izdelati cenik storitev za zunanje
naročnike.

Priprava podlage (kalkulativnih elementov) za izračun lastne
cene posameznih storitev.
Uporaba novega, usklajenega cenika gradbenih storitev.

*Komentar: Gradbene storitve se trenutno obračunavajo po obstoječih cenah, ki večinoma ne ustrezajo več lastnim
cenam. V letu 2019 načrtujemo oblikovanje novih cen.

3. Ureditev pogodbenih razmerij z Občino Idrija in podizvajalci

Ker se povečuje tudi povpraševanje s strani Občine,
je treba identificirati procese in skrajšati nekatere
postopke.

Popis del in priprava cenika.
Podpis in-house pogodbe z Občino Idrija.
Izvedba javnega razpisa za pridobitev podizvajalcev.
Izdelava tipske pogodbe za podizvajalce manjših del.

*Komentar: Dela se trenutno izvajajo na podlagi naročilnic. Z občinama nam trenutno še ni uspelo vzpostaviti in-house
razmerja naročanja storitev.
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IZBOLJŠAVE NA DEJAVNOSTI GRADBENIŠTVO LETU 2018

· Partnerstvo z zunanjim izvajalcem pri ravnanju z gradbenimi odpadki ‒ pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za
drobljenje (mobilni mlin);

· zmanjšanje stroškov prevoza in zagotavljanje stalne kakovosti posipnih in drugih materialov zaradi uvedbe centralnega
skladiščenja materialov (park Kajzer).

POSLOVNI IZID

Gradbene storitve in ceste – trg

Prihodki iz naslova gradbenih storitev so odvisni od višine pridobljenih naročil na trgu in so se med leti 2017 in 2018
zmanjšali za 11 %. Večji gradbeni projekti v 2018 so med drugim bili: izdelava podpornega zidu v sklopu trgovskega centra
Spar, nadgradnja primarnega plinovoda Idrija mesto, celotna rekonstrukcija Ulice OF v Cerknem in rekonstrukcija prostorov
nekdanjega Akvarija M Idrija, postavitev temeljev za TP Bača in nadgradnja kabelske kanalizacije, zaključek obnove mrliške
vežice na idrijskem pokopališču, predelava vodohramov Trebenče, Laznica in Sp. Ravne, izdelava fekalne kanalizacije v
Bevkovi ulici v Cerknem in v Carl Jakoba ulici v Idriji, prenova pritličja in prvega nadstropja podružnične osnovne šole v
Ledinah. V letu 2018 so dela zajemala predvsem gradbeno obrtniška in inštalacijska dela, ki so predvsem storitvena, zato je
bilo zanje porabljenega manj materiala in najetih več zunanjih izvajalcev; stroški dela so se tako minimalno zmanjšali.
Dejavnost je poslovala negativno v višini 49.558 €, predvsem zaradi dolgotrajne odsotnosti vodje dejavnosti in zmanjšanja
deleža naročil s strani lokalne skupnosti, ki je naš pretežni naročnik, saj se je večina gradbenih storitev izvajala na področjih,
ki jih Komunala ne izvaja v večjem obsegu.

Gradbene storitve in vzdrževanje cest
‒ trg (€) 2016 2017 2017

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 600.412 794.540 802.410 705.465 89
5. Interni prihodki 0 0 0 0 -
6. Finančni prihodki 432 768 800 829 108
7. Drugi prihodki 1.925 64.798 650 1.179 2
8. SKUPAJ PRIHODKI 602.769 860.106 803.860 707.473 82

9. Stroški mat., blaga 141.045 182.380 174.260 146.946 81
10. Stroški storitev 284.749 377.611 336.356 387.303 103
11. Najemnina infrastrukture 1.199 0 0 0 -
12. Stroški dela 161.509 181.279 247.306 176.377 97
13. Odpisi vrednosti 30.860 29.609 24.671 24.470 83
14. Drugi poslovni odhodki 18.850 27.488 4.773 12.428 45
16. Finančni odhodki 685 3.210 2.300 1.582 49
17. Drugi odhodki 1.086 1.829 580 7.926 433
18. SKUPAJ ODHODKI 639.982 803.408 790.245 757.032 94

19. POSLOVNI IZID -37.213 56.698 13.615 -49.558 -87

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

Potreben je dvig pridobljenih naročil na letni ravni, saj le tako zagotavljamo rentabilnost dejavnosti. Prav tako je treba
povečati razliko v ceni, vezani na podizvajalce. Mesečno bomo aktivneje spremljali izdajo ponudb in prejetih naročil. Na
nivoju podjetja bomo uvedli interne fakture za delo za druge enote in s tem jasno razmejili prihodke in odhodke posamezne
dejavnosti.
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5.3 ENERGETIKA IN UPRAVLJANJE

Področje Energetika in upravljanje vključuje pogrebno in pokopališko dejavnost, vzdrževanje spominskih obeležij, upravljanje
z nepremičninami, energetiko in servis ter upravljanje športnih in kulturnih objektov, vključno z oglaševanjem in plakatiranjem
ter organizacijo prireditev. V letu 2019 se pogrebna in pokopališka dejavnost prenaša na področje SKS, saj je del
vzdrževanja javnih površin tudi vzdrževanje pokopališč. Dimnikarska dejavnost pa bo v 2019 postala samostojna dejavnost.

5.3.1 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST TER VZDRŽEVANJE SPOMINSKIH OBELEŽIJ
5.3.1.1 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST IN UREJANJE POKOPALIŠČ

SPLOŠNI PODATKI

Št. pokopališč v občini Idrija 8, od tega 4 v upravljanju Komunale
Št. grobov na pokopališču v Idriji 1.522
Št. aktivnih grobov na pokopališču v Sp. Idriji 754
Št. grobov na pokopališču v Godoviču
Št. grobov na pokopališču Zavratec

127
57

Zaposleni 2, sodelujejo tudi delavci SKS (komunalni delavci ‒ I in II)

OSNOVNA SREDSTVA IN OPREMA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI

· Pogrebno vozilo,
· transportna krsta in voziček,
· druga oprema za izvajanje dejavnosti.

PRAVNA PODLAGA IN KLJUČNI DOKUMENTI

Odlok o pokopališkem redu v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 70/17; v tem pogl.: Odlok), ki za upravljavca pokopališč Idrija,
Spodnja Idrija in Godovič določa Komunalo. Upravljavec preostalih pokopališč je Občina Idrija, ki lahko upravljanje
posameznega pokopališča prenese na javno podjetje po predhodnem sklepu Sveta posamezne KS. Svet KS Zavratec je
pokopališče Zavratec v letu 2018 prenesel v upravljanje na Komunalo Idrija. Skladno z novim Zakonom o pogrebni in
pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16; v nadaljevanju: Zakon) se 24-urna dežurna služba izvaja kot obvezna občinska
GJS. Na podlagi 6. člena Odloka jo v Občini Idrija izvaja Komunala. Skladno z novim Zakonom bo treba spremeniti oziroma
dopolniti tudi odlok s področja pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Cerkno.

OPIS DEJAVNOSTI IN OBSEG IZVAJANJA

Izbirna GJS pokopališka dejavnost obsega upravljanje (oddaja grobov v najem, vodenje evidenc in izdajanje soglasij) in
urejanje pokopališč (zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicijskega vzdrževanja in investicij). Pogrebna
dejavnost vključuje prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo in upepelitev pokojnika ter
pripravo in izvedbo pogreba. Izvaja se kot tržna dejavnost, predvsem v občinah Idrija (8 pokopališč) in Cerkno (9 pokopališč).
V manjši meri se izvaja tudi izven omenjenih občin.

Skladno z Odlokom mora upravljavec pokopališča voditi trajno pisno evidenco o pokojnikih in evidenco najemnikov grobov
za obdobje zadnjih desetih let. Javno podjetje mora voditi elektronski kataster vseh pokopališč v občini Idrija.

Grobnina se je v letu 2018 obračunavala po obstoječem sistemu.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2604
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KAZALNIKI

Slika 9: Število posameznih vrst pokopov

Iz grafa Število posameznih vrst pokopov je razvidno, da se je
število pokopov v letu 2018 povečalo. V Razmerja med
posameznimi vrstami pokopov ostajajo enaka. V občinah Idrija in
Cerkno je bilo izvedenih 17 klasičnih pokopov in 158 žarnih, od
tega je bil en pokop alternativne narave.

REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu
Projekti ‒ POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

TER UREJANJE POKOPALIŠČ
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Izvajanje gospodarske javne službe v krajevni skupnosti Godovič ‒ PRENOS
Komunala je v letu 2015 pričela z izvajanjem
GJS na pokopališču v Godoviču.

Prevzem pokopališča v upravljanje.
Priprava pogodb z najemniki grobnih prostorov.

*Komentar: Pripravile in sklenile so se pogodbe za najemnike grobov.

2. Novi grobni prostori za talne pokope na pokopališču v Spodnji Idriji ‒ PRENOS
Na pokopališču v Spodnji Idriji je le še pet
prostih grobov, zato bo treba območje
pokopališča razširiti.

Priprava projekta.
Potrditev projekta s strani Občine.
Zagotovitev virov in izvedba.

*Komentar: Določene so bile možne lokacije za talne pokope in izhodišča za pripravo projekta. Projekt se bo nadaljeval v
sodelovanju z Občino Idrija v letu 2019.

3. Informatizacija pogrebne in pokopališke dejavnosti, vključno s pogodbami o najemu grobov ‒ PRENOS

Ureditev in uskladitev pogrebne in pokopališke
dejavnosti lahko zagotovimo s pomočjo
ustreznega informacijskega sistema.

Informatizacija vzdrževanja pokopališč.
Informatizacija upravljanja pogrebov.
Informatizacija tržnih dejavnosti (cvetje, pevci, govorci, preostale
pogrebne storitve in material).
Informatiz. upravljanja grobov (pogodbe, obračun, vzdrževanje).
Priprava rešitev za avtomatizirano generiranje pogodb in beleženje
sprememb.

*Komentar: Trenutno se vodijo evidence v excel tabeli, zaradi drugih prioritet pa se bo projekt izvajal v naslednjih letih.

4. Poenotenje cen za najem groba na pokopališčih v občini Idrija in cene pogrebnih storitev ‒ PRENOS
S poenotenimi grobninami bomo zagotovili
sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje
urejenosti pokopališč v Idriji, izvajanje investicij,
vodenje evidenc, izdajanje soglasij v zvezi s
posegi na območju pokopališč ter druge
predpisane naloge.

Izdelava kalkulacije.
Priprava cenika.
Sprejem cen na občinskem svetu.

Pričetek obračunavanja najema po spremenjenih cenah.

*Komentar: Za najem groba na pokopališčih v Občini Idrija se trenutno uporabljajo različne cene. Sprejet je nov odlok o
pokopališkem redu v Občini Idrija, ki uvaja enotno ceno grobnin. Le ta se bo uvedla v prihodnje.
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5. Celostna ureditev pokopališča v Idriji

Projekt obsega ureditev JV dela pokopališča z
ureditvijo povezovalnih stopnic, ureditev poti in
ograje ter ureditev pešpoti med mrliško vežico in
cerkvijo ter kostnico in križem skupaj z menjavo
poškodovanih cipres. Hkrati bo potekala še
menjava zemljišč in širitev grobnega polja za
žare.

Groba ocena investicije.
Izdelava projektne naloge.
Predstavitev projekta Občini Idrija.
Menjava zemljišč zasebnika ob pokopališču za druga občinska
zemljišča.
Pridobitev ponudb za pripravo projektne dokumentacije.
Določitev nalog, virov, faznosti in rokov za izvedo investicije.
Naročilo projektne dokumentacije in izbira izvajalca.
Izvedba investicije.

*Komentar: Urejanje pokopališča je treba povezati z idejnim načrtom ureditve prostora za raztros pepela. Izbran je
projektant, po potrditvi s strani Občine Idrija začnemo z izdelavo projekta.

6. Pridobitev dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti

V veljavi je nov Zakon o pogrebni in pokopališki
dejavnosti, ki zahteva, da izvajalci pridobijo
dovoljenje za izvajanja pogrebne službe.

Zadostitev pogojem, ki so potrebni za pridobitev dovoljenja.
Izpolnitev vloge.
Predložitev vloge pristojnemu ministrstvu.
Pridobitev soglasja za opravljanje dejavnosti.

*Komentar: Komunala v celoti izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja in ga je 23. avgusta 2018 že pridobila.

7. Vzpostavitev grobnega polja na pokopališču v Godoviču

Pripraviti je treba projekt za vzpostavitev
grobnega polja D na pokopališču Godovič.

Priprava projekta.
Pridobitev ocene vrednosti.
Predstavitev projektne naloge Občini Idrija.
Potrditev in izvedba.

*Komentar: Izdelan je projekt. Pripravljena je ocena vrednosti. Projekt je predstavljen Občini in gre v izvedbo po potrditvi.

8. Program vzdrževanja pokopališč v Občini Idrija
Za pravilno izvajanje dejavnosti je treba izdelati
program vzdrževanja, v katerem bodo
opredeljena vzdrževalna in investicijska dela ter
dolžnosti izvajalca. V program bo treba vključiti
tudi finančno oceno.

Določitev vzdrževalnih in investicijskih del ter dolžnosti izvajalca.
Izdelava programa vzdrževanja s finančno oceno.
Predstavitev programa Občini in pridobitev soglasja.
Izvajanje dejavnosti v skladu s programom.

*Komentar: Trenutno se vzdrževanje izvaja na podlagi preteklih praks. Programi se bodo predvidoma predložili v potrditev
Občini v letu 2019.

IZBOLJŠAVE NA DEJAVNOSTI POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST V LETU 2018

· Obnova poslopja na pokopališču Idrija (stare mrliške vežice) za namen vzpostavitve prostora za pripravo pokojnika in
hladilnice;

· nakup vozička za lažji prenos pokojnikov na težje dostopnih mestih (stopnišča, ozki prehodi ...);
· pridobitev dovoljenja za izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe;
· prevzem pokopališča Zavratec v upravljanje;
· priprava usmeritev za izdelavo katastra grobov;
· priprava elaborata in cenika (za Občino Idrija) za 24-urno dežurno pogrebno službo;
· zvišanje in popravilo obstoječe ograje na pokopališču v Idriji zaradi preprečevanja dostopa divjadi;
· priprava novih pogodb za najemnikih grobov;
· skupinska grobnica na pokopališču v Idrija za hrambo žar brez svojcev;
· uvedba spremljanja stroškov in prihodkov preko DN – BASS.
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Pogrebna dejavnost in vzdrževanje pokopališč

Prihodki dejavnosti so v letu 2018 za 4 % višji kot v letu 2017 zaradi prevzema pokopališča Zavratec. Višji stroški so
posledica večjega števila pogrebov, dodatnih del na ostrešju vežic (puščanje), ureditvi skupnega grobišča za žare (grobnica)
na pokopališču Idrija, celostnem obračunavanju komunalnih storitev za pokopališča in dodanega vzdrževanja ob prevzemu
pokopališča Zavratec.

Pogrebna dejavnost in vzdrževanje
pokopališč (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 221.942 238.556 250.239 247.768 104
2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 -
3. Finančni prihodki 149 205 210 821 400
4. Drugi prihodki 623 722 210 1.168 162
5. SKUPAJ PRIHODKI 222.714 239.483 250.659 249.757 104

6. Stroški mat., blaga 37.745 40.105 42.102 42.772 107
7. Stroški storitev 56.824 66.110 68.412 72.491 110
8. Najemnina infrastrukture 5.870 5.017 5.221 5.079 101
9. Stroški dela 110.492 90.625 100.347 105.011 116
10. Odpisi vrednosti 7.085 10.204 13.202 12.225 120
11. Drugi poslovni odhodki 2.683 1.722 1.644 1.806 105
12. Finančni odhodki 236 859 614 1.567 182
13. Drugi odhodki 238 320 175 347 108
14. SKUPAJ ODHODKI 221.173 214.961 231.717 241.298 112

15. POSLOVNI IZID 1.541 24.522 18.942 8.458 34

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

Donosnost na tržni dejavnosti je 4-% in jo bo treba v prihodnje povečati na minimalno 10 %. Na GJS 24-urna dežurna služba
se morajo stroški pokrivati s stroškovno ceno te službe sprejete na občinskem svetu.
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5.3.1.2 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE SPOMINSKIH OBELEŽIJ

OSNOVNI PODATKI

Št. vseh obeležij v občini Idrija 67
Št. redno vzdrževanih obeležij 18
Št. obeležij, ki jih vzdržuje Komunala 9
Zaposleni Delavci pogrebne in pokopališke dejavnosti in SKS ter zunanji podizvajalci.

PRAVNA PODLAGA IN KLJUČNI DOKUMENTI

· Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 34/09, 28/12; v tem pogl.: Odlok);
· druga zakonodaja s področja spomeniške in kulturne dediščine;
· izbirna GJS se izvaja na podlagi 1. člena Sklepa o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanje in

vzdrževanje spominskih obeležij v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 22/15).

OPIS DEJAVNOSTI IN OBSEG IZVAJANJA

Izbirna GJS urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij obsega redno letno urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij
(grobišča in grobnice, kapelica, spominske plošče, spomeniki in drugi objekti) in njihove neposredne okolice ter izvedbo
posameznih nalog pred nekaterimi prazniki in dnevi (polaganje vencev in sveč). Za nekatera spominska obeležja že več let
skrbijo posamezniki, zato smo z njimi sklenili pogodbo.

Obeležja sodijo med zaščiteno GJI, zato se zanje poleg Odloka uporabljajo tudi predpisi s področja kulturne dediščine.
Vzdrževala dela na 18 obeležjih potekajo skladno z evidencami o popisu in obsegu rednih vzdrževalnih del. Na preostalih
obeležjih se izvajajo letni pregledi.

REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ SPOMINSKA OBELEŽJA
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Program vzdrževanja spominskih obeležij ‒ PRENOS
Za pravilno izvajanje dejavnosti bo treba izdelati
program, v katerem bodo za posamezno
obeležje opredeljena vzdrževalna in
investicijska dela ter dolžnosti (datumi za
postavitev vencev, prižiganje sveč ...).

Določitev tipov obeležij in razvrstitev v skupine glede na vrsto in
obseg del.
Vzpostavitev katastra spominskih obeležij.
Izdelava programa vzdrževanja.
Zagotovitev vira financiranja s strani Občine Idrija.

*Komentar: Že v letu 2016 so bili izvedeni prvi sestanki na temo izdelave katastra spominskih obeležij in priprave programa
vzdrževanja. Trenutno se vzdrževanje izvaja na podlagi preteklih praks. Naloga bo predvidoma izvedena v letu 2019.
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Vzdrževanje spominskih obeležij – Občina Idrija

Prihodki dejavnosti so bili v skladu z dolgoletnim povprečjem. Na stroškovni strani so zabeleženi dodatni stroški dela, ki
predstavljajo aktivnosti, ki jih je na spominskih obeležjih izvajala Komunala Idrija (košnja).

Vzdrževanje spominskih obeležij ‒
Občina Idrija (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 6.555 5.821 5.803 6.640 114
2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 -
3. Finančni prihodki 3 3 170 25 797
4. Drugi prihodki 16 10 120 35 346
5. SKUPAJ PRIHODKI 6.575 5.834 6.093 6.700 115

6. Stroški mat., blaga 130 52 15 87 167
7. Stroški storitev 1.915 904 1.990 2.124 235
8. Najemnina infrastrukture 8 0 0 0 -
9. Stroški dela 2.751 2.220 2.461 4.844 218
10. Odpisi vrednosti 91 27 5 105 388
11. Drugi poslovni odhodki 40 17 5 34 197
12. Finančni odhodki 5 13 425 47 364
13. Drugi odhodki 3 5 147 10 200
14. SKUPAJ ODHODKI 4.944 3.238 5.049 7.251 224

15. POSLOVNI IZID 1.631 2.596 1.045 -552 -21

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

Na dejavnosti je treba zaračunati vse naše aktivnosti, jih zavesti na delovni nalog in nato fakturirati naročniku. Pričakuje se
minimalno 2,5-% donos na dejavnost.



Komunala Idrija Poslovno poročilo za leto 2018

69

5.3.2 UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

OSNOVNI PODATKI

Zaposleni 4
Idrija Spodnja Idrija Cerkno Žiri SKUPAJ

Št. stanovanj (trg) 874 250 166 22 1312
Št. občinskih stanovanj 107 33 3 143
Št. poslovnih prostorov (trg) 72 18 15 18 123
Št. občinskih poslovnih prostorov 79 - - 79
SKUPAJ 1132 268 214 43 1657

OSNOVNA SREDSTVA IN OPREMA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI

· Osebno vozilo,
· prenosni računalnik in prenosni tiskalnik za vodenje sestankov etažnih lastnikov

PRAVNA PODLAGA IN KLJUČNI DOKUMENTI

· Pogodba o opravljanju upravniških storitev s posameznimi večstanovanjskimi stavbami;
· Pogodba o upravljanju nepremičnin v lasti Občine Cerkno, Občine Idrija in Občine Žiri.

OPIS DEJAVNOSTI IN OBSEG IZVAJANJA

Storitev upravljanja občinskih stanovanj ter poslovnih prostorov (v nadaljevanju: PP) za Občino Cerkno izvajamo od aprila
2017, za Občino Idrija pa od aprila 2018. V Občini Žiri dejavnost izvajamo od novembra 2017 dalje. Ciljni trg predstavljajo
večstanovanjske stavbe z več kot dvema etažnima lastnikoma in več kot osmimi posameznimi deli, katerih etažni lastniki so
po zakonu dolžni določiti upravnika. Ciljni trg bo v prihodnosti usmerjen tudi na večstanovanjske stavbe z več kot dvema
etažnima lastnikoma in osem ali manj posameznimi deli, ki upravnika ne potrebujejo, morajo pa kljub temu podpisati
pogodbo o medsebojnih razmerjih in poskrbeti za posle rednega upravljanja večstanovanjske stavbe. Dejavnost obsega
načrtovanje in razvoj javne službe, vodenje postopkov prevzema in oddaje stanovanjskih stavb in stanovanj ter PP, izdelavo
letnih planov dela, tekoče in investicijsko vzdrževanje, izvajanje intervencijskih posegov, pripravo poročil in druge predpisane
naloge. V okviru oddajanja stanovanj in PP v najem se zagotavlja tudi vodenje ustreznih evidenc, točkovanje stanovanj in PP,
izračun najemnin in pripravo najemnih pogodb, preverjanje pravilne rabe stanovanj, skrb za varno bivanje najemnikov
oziroma nemoteno delo zaposlenih v PP, pripravo plana investicij in vzdrževalnih del ter njegovo realizacijo ter zastopanje
lastnika v okviru danih pooblastil. Za opravljanje storitev Komunali pripada nadomestilo v višini, določeni s pogodbo.

KAZALNIKI

Slika 10: Delež večstanovanjskih stavb v upravljanju

S kazalnikom Delež večstanovanjskih stavb v upravljanju spremljamo
tržni delež na področju upravljanja nepremičnin. Iz grafa je razvidno,
da smo v letu 2018 plan presegli. V letu 2019 pričakujemo še
posamezne prevzeme. Dejavnost se bo stabilizirala.
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REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ UPRAVLJANJE OBČINSKIH NEPREMIČNIN
Status

Naloga01.
01.

31.
12.

1. Informatizacija podatkov za lastnika

Za Občino Idrija na mesečni in letni ravni
zagotavljamo plane in poročila o statusu
občinskih nepremičnin. Z informatizacijo bomo
zagotovili avtomatizacijo podatkov in večjo
transparentnost.

Določitev podatkov, ki jih zahteva Občina Idrija in ostale občine,
katerih nepremičnine upravljamo.
Posnetek procesov in priprava vseh obrazcev, poročil in druge
potrebne dokumentacije.
Izbira ponudnika.
Izvedba in usposabljanje zaposlenih za delo z aplikacijo.

*Komentar: Z Občino Idrija smo na novo vzpostavili pogodbene odnose, saj dejavnost ni več GJS, ampak se izvaja na trgu.
Obenem smo v upravljanje prevzeli objekte na podeželju. Nalogo bomo dokončali v letu 2019. Izbrali smo ponudnika za
informacijsko podporo.

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Nadgradnja informacijskega sistema za podporo dejavnosti (obvladovanje dokumentov in obračun) ‒ PRENOS

Zaradi povečanega obsega del bo treba čim
prej avtomatizirati evidence v obliki ustreznega
informacijskega sistema za obvladovanje
dokumentacije in izdelavo obračuna.

Identifikacija potreb glede vodenja podatkov in obračuna.
Priprava predlog poročil za etažne lastnike in zbore etažnih
lastnikov.
Predložitev evidenc izbranemu ponudniku programske opreme.
Pridobitev ustrezne informacijske podpore.

*Komentar: V mesecu oktobru 2018 smo sprejeli odločitev o zamenjavi izvajalca informacijske podpore za upravljanje
nepremičnin. Na podlagi tega smo v letu 2018 izvedli vse pripravljalne aktivnosti za prenos upravljanja na novo
informacijsko platformo. Prvi obračuni se bodo pričeli izvajati januarja 2019. Predvidevamo, da bomo skozi informacijski
program uvedli celotno obvladovanje upravljanja stavb do konca leta 2019. Tako se bo avtomatiziralo celotno poročanje
našega dela. Obenem bomo uporabnikom omogočili neposredni vpogled v aktivnosti.

2. Posredništvo pri oddaji in prodaji nepremičnin ‒ PRENOS
Zaradi majhnega nepremičninskega trga v Idriji
in Cerknem je ponudba posredništva pri oddaji
in prodaji nepremičnin slaba oziroma je sploh ni.
Ker kljub temu obstaja povpraševanje smo z
omenjenimi storitvami dopolnili osnovno
dejavnost upravljanja nepremičnin.

Posnetek posameznih procesov.
Priprava navodil, pravil in cenika za izvajanje storitev.
Priprava obrazcev, pogodb in druge dokumentacije.
Ureditev spletne strani.
Oglaševanje nove storitve.

*Komentar: Na 7. seji Sveta je bil sprejet Sklep o uvedbi nove dejavnosti nepremičninskega posredovanja, ki naj bi v
veljavo stopil 1. 1. 2019. Po naknadnem pregledu za tovrstno dejavnost nismo registrirani v odloku, ki opredeljuje
ustanovitev Javnega podjetja, zato je zagon dejavnosti preložen do spremembe odloka.

IZBOLJŠAVE NA DEJAVNOSTI UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN V LETU 2018

· Priprave na uvajanje novega informacijskega sistema na področju računovodstva in upravljanja;
· vzpostavitev evidenc sestankov z etažnimi lastniki, sprejetimi sklepi in izvršenimi nalogami.
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Upravljanje nepremičnin

Dejavnost upravljanja nepremičnin za trg predstavlja upravljanje večstanovanjskih objektov in nepremičnin v lasti občin Idrija,
Cerkno in Žiri. Prihodki dejavnosti so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečali za 23 %, in sicer zaradi novih
prevzemov večstanovanjskih objektov na trgu ter občinskih stanovanj v občinah Cerkno in Žiri v upravljanje. Glede na rast
prihodkov poslovanja je v letu 2018 pričakovano zabeležen pozitiven rezultat dejavnosti.

Upravljanje nepremičnin 2016 2017 2018
(plan)

2018
(dejansko)

Indeks 2018 /
2017

1. Poslovni prihodki 99.226 126.462 142.272 155.166 123
2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 -
3. Finančni prihodki 983 1.052 1.060 1.585 151
4. Drugi prihodki 805 4.290 1.978 931 22
5. SKUPAJ PRIHODKI 101.014 131.804 145.310 157.682 120

6. Stroški mat., blaga 3.614 10.780 5.562 4.187 39
7. Stroški storitev 16.935 14.054 15.250 24.420 174
8. Najemnina infrastrukture 141 0 0 0 -
9. Stroški dela 84.837 92.179 104.889 109.912 119
10. Odpisi vrednosti 1.059 788 904 1.399 177
11. Drugi poslovni odhodki 1.537 3.758 3.479 2.631 70
12. Finančni odhodki 336 489 352 939 192
13. Drugi prihodki 233 307 100 1.128 368
14. SKUPAJ ODHODKI 108.692 122.355 130.536 144.617 118

15. POSLOVNI IZID -7.678 9.449 14.774 13.065 138

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

Dejavnost trenutno prinaša 9-% donosnost. Po stabilizaciji prevzemov lahko v prihodnje zraste med 15 – 20 %. Treba bo
aktivirati večje dobavitelje za plačilo nadomestila, ker prevzemamo riziko izterjave in jim poravnavamo račune v roku.
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5.3.3 ENERGETIKA IN SERVISNA SLUŽBA

OSNOVNI PODATKI

Št. sistemov ogrevanja v Občini Idrija 3
Št. sistemov ogrevanja v upravljanju Komunale 2 (ŠRC, Prelovčeva 2)
Št. priključenih odjemalcev na ŠRC 19
Št. kotlovnic v lasti Občine Idrija 9 (vključno s ŠRC ter Prelovčevo 1a in 2)
Št. kotlovnic v delni lasti Občine Idrija 3
Zaposleni 4 (operativni vodja, VKV monter in serviser strojnih in plinskih inštalacij,

2 KV monterja in serviserja strojnih in plinskih inštalacij)

OSNOVNA SREDSTVA IN OPREMA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI

· Kombinirano vozilo,
· analizator dimnih plinov,
· detektor eksplozivnih plinov,
· varilni aparati, kompresorji, ročno orodje,
· druga oprema za izvajanje dejavnosti.

PRAVNA PODLAGA IN KLJUČNI DOKUMENTI

Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija (Ur. l. RS,
70/17; v tem pogl.: Odlok): Javna služba se zagotavlja na podlagi 6. člena Odloka.

OPIS DEJAVNOSTI IN OBSEG IZVAJANJA

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Ur. l. RS, št.18/15, 10/16, 26/17) na področju energetike določa tri
izbirne GJS: oskrba s toplotno energijo na območju občine, upravljanje z energijo za objekte v občinski lasti, vključno z
javnimi zavodi in javnimi podjetji, v katerih je občina (so)ustanoviteljica ter dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina (v nadaljevanju: ZP) in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja ter utekočinjenim naftnim plinom (v
nadaljevanju: UNP)

Proizvodnja in distribucija toplote

Komunala je GJS oskrbe s toplotno energijo pričela izvajati 1. januarja 2016, ko je v upravljanje prevzela največji daljinski
sistem ogrevanja v Občini Idrija ‒ ŠRC. Javna služba med drugim obsega izvedbo investicij ter obratovanja in vzdrževanja
kotlovnic, deponije goriva in drugih objektov in naprav za proizvodnjo toplote, zanesljivo, varno in učinkovito proizvodnjo
toplote za daljinsko ogrevanje, zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote, obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja,
zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja za priključitev in dostop do omrežja ter napoved porabe toplote z uporabo
metode celovitega načrtovanja z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.

Upravljanje kotlovnic

Komunala je upravljavcem kotlovnic v občinski ali delno občinski lasti poslala ponudbo za prevzem. Predvidevamo, da se bo
prevzem izvedel v letu 2019. V zadnjem času opažamo tudi veliko zanimanje za upravljanje kotlovnic v etažni lastnini.
Enotno upravljanje občinskih kotlovnic je smiselno zaradi združevanja upravljavskih nalog in preglednega energetskega
knjigovodstva, ki je podlaga za planiranje investicij na področju energetske učinkovitosti.

http://www.uradni-list.si/1/content?id=120952
http://www.uradni-list.si/1/content?id=125342
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1395/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-gospodarskih-javnih-sluzbah-v-obcini-idrija?h=idrija
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Energetika za trg in servisna služba

Občina Idrija je za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja ZP in oskrbe z energetskimi plini iz
omrežja ter UNP v občini Idrija sklenila koncesijsko pogodbo s podjetjem Petrol d.d. Komunala je kot upravljavec nekaterih
kotlovnic in pripadajočih daljinskih toplovodnih sistemov ogrevanja s Petrolom vzpostavila poslovno sodelovanje ter mu
ponudila pomoč pri pripravi podlag ter razvoju in upravljanju plinovoda.

V okviru servisne službe Komunala zagotavlja vzdrževanje plinskih, strojnih in elektro inštalacij ter izvedbo gradbeno
obrtniških in drugih obrtniških del v nepremičninah. Uporabnikom želi ponuditi hitro izvedbo storitev, zaradi česar smo uvedli
24-urno dežurno servisno službo. Ta se je deloma ustanovila tudi zaradi lastnih potreb Komunale, in sicer na področju
upravljanja nepremičnin, UŠKO, energetike, vodooskrbe in dimnikarske službe.

REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ ENERGETIKA
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Vzpostavitev energetske dejavnosti ‒ PRENOS IN DOPOLNITEV

Priprava podlag za izvajanje dejavnosti (akti,
programi, sistemska obratovalna navodila in
drugi predpisani dokumenti), kalkulacija cene ter
zagotovitev kontaktne točke.

Dopolnitev aktov, vzpostavitev kontaktne točke, priprava pravilnika
in sistemskih obratovalnih navodil.
Priprava odloka.
Priprava in podpis pogodbe.
Vzpostavitev energetske dejavnosti.

*Komentar: Energetska dejavnost je bila vzpostavljena v letu 2016. Obsega proizvodnjo in distribucijo toplote iz kotlovnice
ŠRC in upravljanje dela kotlovnic na trgu. Za celostno obvladovanje dejavnosti je treba pripraviti vso dokumentacijo, ki jo
zahteva Energetski zakon. Predvidevamo, da se bo pogodba z Občino Idrija podpisala v letu 2019.

2. Prenos kotlovnic v lasti in solasti Občine Idrija v upravljanje Komunali ‒ PRENOS IN DOPOLNITEV
Enotno upravljanje je smiselno zaradi
optimizacije upravljavskih nalog, skupne nabave
energentov, daljinskega nadzora SCADA,
skupnega vodenja plana investicij in poročanja.
Enotno upravljanje na dolgi rok prinaša finančni
prihranek.

Priprava projekta upravljanja kotlovnic.
Seznanitev lastnikov in upravnikov kotlovnic s projektom.
Pogodba o upravljanju z Občino Idrija.
Operativni plan upravljanja in vzdrževanja posamezne kotlovnice
(nabor del in terminski plan).
Vzpostavitev kazalnikov in poročanja.

*Komentar: Sedem občinskih kotlovnic trenutno upravljajo lastni upravniki. Predvidevamo, da se bo projekt prenosa
kotlovnic izvedel v letu 2019.

3. Promocija servisne službe ‒ PRENOS
Ocenjujemo, da bi lahko s širšo promocijo v
večstanovanjskih objektih (v našem
upravljanju), povečali število naročil.

Promocija dejavnosti v objektih v našem upravljanju.

Širša promocija dejavnosti z oglaševanjem v medijih.

*Komentar: Promocija servisne službe se je zgodila ob vzpostavitvi dejavnosti, in sicer kot prispevek v občinskem
novičniku. Večino naročil trenutno prejme neposredno od upravnikov za dela/popravila v občinskih nepremičninah.

4. Energetsko knjigovodstvo za objekte v javni lasti ‒ PRENOS IN DOPOLNITEV
Energetsko knjigovodstvo omogoča spremljanje
porabe energije in ugotavljanje odstopanj,
vpogled v stanje stavb in dokazovanje učinkov
izvedenih ukrepov. Energetsko knjigovodstvo z
vidika Občine predstavlja del Lokalnega
energetskega koncepta (Golea).

Pridobitev evidenc o občinskih objektih.
Pogodba za izvajanje energetskega knjigovodstva z Občino Idrija.

Vzpostavitev energetskega knjigovodstva.

*Komentar: V sodelovanju z Goleo posredujemo podatke za vodenje energetskega knjigovodstva za javne objekte, ki jih
upravlja Komunala.



Komunala Idrija Poslovno poročilo za leto 2018

74

5. Ureditev sistemskega pregleda internih plinskih inštalacij ‒ PRENOS IN DOPOLNITEV

Za izvedbo predpisanega letnega pregleda
plinskih priključkov morajo poskrbeti uporabniki
sami, izvede pa ga lahko samo s strani
distributerja pooblaščena oseba.

Pridobitev vpogleda v e-kataster plinskih priključkov (Petrol d.d.).
Vzpostavitev baze strank in obveščanja o potrebnem pregledu.
Informatizacija naročniškega sistema (obveščanje, naročanje,
obračuni, poročanje …).
Pričetek izvajanja sistemskih pregledov plinskih priključkov.

*Komentar: Z izvajanjem pregledov plinskih priključkov se je pričelo v letu 2018. S storitvami bomo nadaljevali v letu 2019.

6. Informacijska pisarna in izvedba hišnih plinskih priključkov ‒ PRENOS IN DOPOLNITEV

Informacijska pisarna se je vzpostavila za
namen informiranja občanov o izvajanju
plinifikacije Godovič ‒ Idrija in postopku
priključevanja.

Podpis pogodbe s Petrolom d.d. za vodenje informacijske pisarne.

Zbiranje naročnikov in priprava pogodb.
Informiranje in svetovanje občanom, priprava tehnične
dokumentacije, predračunov.
Izvedba plinskih priključkov.

*Komentar: Svetovanje se izvaja na trasah, kjer poteka izgradnja plinskih priključkov. Svetovanje se izvaja tudi za
potencialne nove naročnike; svetovalna pisarna je vzpostavljena na sedežu Komunale.

7. Dograditev distribucijskega plinovoda Idrija mesto in povezava s Spodnjo Idrijo
V maju 2017 se je pričela izgradnja
distribucijskega plinovoda Godovič ‒ Idrija, ki
se bo z dograditvijo distribucijskega plinovoda
Idrija mesto in s povezavo s Spodnjo Idrijo
nadaljevala tudi v prihodnjem letu.

Operativni plan izvedbe v dogovoru z lastnikom.

Izvedba dograditve.

*Komentar: Pri projektu Komunala sodeluje kot izvajalec strojnih del.

8. Širitev in optimiziranje toplovodnega omrežja iz kotlovnice ŠRC v Idriji

Sočasno z izgradnjo plinovoda na Lapajnetovi
ulici se z Občino Idrija dogovori za izgradnjo
širitve omrežja do Ulice sv. Barbare in
priključitev uporabnikov, ki so trenutno
priključeni na kotlovnico na Prelovčevi 1a.

Priprava podatkov za projekt.
Izdelava idejnega projekta.
Izračun cene toplotne energije po optimizaciji.
Dogovor z uporabniki kotlovnice na Prelovčevi glede možnosti
priklopa.
Izdelava projekta za izvedbo (PZI).
Promocija priključitve na omrežje na ostalih objektih na trasi
toplovoda.

*Komentar: Glede na proizvodne kapacitete kotlovnice ŠRC je smiselno, da se nanjo priključi čim več uporabnikov.
Pričakuje se usmeritve Občine Idrija glede te aktivnosti v letu 2019.

IZBOLJŠAVE NA DEJAVNOSTI ENERGETIKA V LETU 2018

· Vzpostavitev informacijske pisarne za priključitev individualnih in skupinskih kurišč na ZP.
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POSLOVNI IZID

GJS Proizvodnja in distribucija toplote – Občina Idrija

V poslovnem letu 2018 sta evidentirana drugi del kurilne sezone 2017/2018 (januar ‒ junij) ter prvi del kurilne sezone
2018/2019 (oktober ‒ december). Prihodki so se v primerjavi s poslovnim letom 2017 znižali za 27 % zaradi nižje potrjene
cene dobave toplote s strani Agencije za energetiko. V prvi polovici leta 2018 nova prodajna cena ni v celoti pokrivala
nastalih stroškov zaradi povečevanja nabavne cene energenta (UNP). V oktobru 2018 smo prešli na nov energent (ZP),
katerega nabavna cena pa je nižja od cene UNP-ja. Kljub temu dejavnost do konca leta ni poslovala pozitivno, saj je ključni
del kurilne sezone v začetku koledarskega leta. Del nastale izgube bo krito skozi poslovanje dejavnosti v drugi polovici
kurilne sezone 2018/2019. Predvidevamo popravek prodajne cene toplote z novo kurilno sezono 2019/2020.

Proizvodnja in distribucija toplote ‒ Občina
Idrija (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 196.181 250.375 150.801 182.281 73
2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 11.693 0 -
3. Finančni prihodki 125 240 212 745 310
4. Drugi prihodki 359 788 549 1.059 135
5. SKUPAJ PRIHODKI 196.665 251.403 163.255 184.085 73

6. Stroški mat., blaga 121.094 175.224 126.068 160.990 92
7. Stroški storitev 17.236 28.803 12.386 21.282 74
8. Najemnina infrastrukture 154 0 11.693 0 -
9. Stroški dela 36.324 43.261 28.610 31.840 74
10. Odpisi vrednosti 1.333 1.315 1.322 2.089 159
11. Drugi poslovni odhodki 1.026 1.323 1.161 970 73
12. Finančni odhodki 207 1.004 621 1.422 142
13. Drugi odhodki 331 371 352 290 78
14. SKUPAJ ODHODKI 177.706 251.302 182.214 218.882 87

15. POSLOVNI IZID 18.959 101 -18.959 -34.797 -34.366

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

Potrjena cena s strani Agencije za energetiko ni pokrivala stroškovne cene, ko je bil energent UNP. Po prehodu na ZP se je
strošek energenta toliko znižal, da prihodki pokrivajo vse nastale stroške. Tako bomo v prvi polovici leta 2019 na tej
dejavnosti poslovali pozitivno in s tem krili izgubo nastalo v letu 2018. V novi kurilni sezoni 2019/2020 bomo predlagali novo,
nižjo ceno, ki bo odvisna prevsem od cene nabave ZP.
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Energetika in servisna služba – trg

Dejavnost predstavlja izvajanje del po pogodbah na različnih ogrevalnih sistemih, izvajanje del na plinovodih ter servisno
dejavnost kot podporo upravljanju večstanovanjskih objektov in občinskih nepremičnin. Prihodki dejavnosti so se v letu 2018
zmanjšali, saj enota ni več sodelovala na večjem projektu izgradnje plinovoda Godovič – Idrija. V letu 2018 so se tako
izvajala montažna dela na plinovodu Idrija – Sp. Idrija ter na plinifikaciji mesta Idrija. Ta dejavnost je imela negativen poslovni
izid, saj smo prevzeli dela na ključ in so bili dejanski stroški izvajanja višji.

Energetika in servisna služba ‒ trg (€) 2016 2017 2018
(plan)

2018
(dejansko)

Indeks 2018 /
2017

1. Poslovni prihodki 155.133 425.781 264.670 244.456 57
2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 -
3. Finančni prihodki 103 219 321 290 133
4. Drugi prihodki 451 20.775 288 1.018 5
5. SKUPAJ PRIHODKI 155.687 446.774 265.279 245.765 55

6. Stroški mat., blaga 54.538 280.421 72.245 105.153 37
7. Stroški storitev 15.206 57.672 32.466 21.624 37
8. Najemnina infrastrukture 245 0 28 0 -
9. Stroški dela 77.816 118.965 134.559 124.710 105
10. Odpisi vrednosti 2.448 13.886 9.030 12.646 91
11. Drugi poslovni odhodki 3.496 17.820 5.640 5.237 29
12. Finančni odhodki 162 914 940 715 78
13. Drugi odhodki 193 780 320 2.817 361
14. SKUPAJ ODHODKI 154.104 490.458 255.228 272.901 56

15. POSLOVNI IZID 1.583 -43.684 10.050 -27.136 62

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

· Na področju energetike bo treba v prihodnje prevzemati samo posle, kjer se bodo pokrivali vsi dejansko nastali stroški
s pribitkom pričakovane razlike v ceni v višini 10 %.

· Vzpostavili bomo mesečno kontrolo popolnosti in pravilnosti obračuna opravljenega dela.
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5.3.4 UPRAVLJANJE ŠPORTNIH IN KULTURNIH OBJEKTOV, OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE
5.3.4.1 UPRAVLJANJE ŠPORTNIH IN KULTURNIH OBJEKTOV

OSNOVNI PODATKI

Št. objektov v občini Idrija Javni športni objekti: 5 Javni kulturni objekti: 2
Zaposleni 3: operativni vodja, 2 čistilki ter delavci iz drugih enot in podizvajalci.

PRAVNA PODLAGA IN KLJUČNI DOKUMENTI

· Odlok o upravljanju javnih športnih in kulturnih objektov v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 45/14, 29/16);
· Koncesijska pogodba za izvajanje izbirne lokalne GJS Upravljanje in vzdrževanje javnih športnih in kulturnih objektov

ter izbirne lokalne GJS Oddajanje objektov za izvajanje javnih športnih programov, javnih kulturnih programov ter
oddajanje prostorov v najem v terminih, ki niso zasedeni z javnimi programi v občini Idrija, podpisana v 22. junija 2016
(v tem pogl.: Koncesijska pogodba): GJS se izvaja na podlagi 1. člena Koncesijske pogodbe, v katerem Občina Idrija
Komunali podeljuje posebno in izključno pravico ter dolžnost za opravljanje omenjenih izbirnih lokalnih GJS.

Na podlagi novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1; Uradni list RS,
št. 11/2018) je Občinski svet Občine Idrija na svoji 24. redni seji 10. maja 2018 sprejel Odlok o spremembah Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Idrija, s katerim je določil, da je navedena dejavnost iz tega poročila tržna. Zato sta 28.
avgusta 2018 pogodbeni stranki podpisali aneks k pogodbi, sklenjen za obdobje do izbire izvajalca te dejavnosti, vendar ne
dlje kot do 31. decembra 2018. 21. decembra 2018 sta pogodbeni stranki podpisali aneks št. 2, s katerim sta podaljšali
obdobje za izbiro novega izvajalca, hkrati pa spremenili način obračuna storitve.

OPIS DEJAVNOSTI IN OBSEG IZVAJANJA

Izbirni GJS upravljanje in vzdrževanje javnih športnih in kulturnih objektov in površin ter oddajanje objektov za izvajanje
javnih športnih programov, javnih kulturnih programov ter oddajanje prostorov v najem v terminih, ki niso zasedeni z javnimi
programi, sta se pričeli izvajati 1. julija 2016. Podelita se s koncesijo za dobo desetih let, podlaga za izvajanje dejavnosti pa
je zakonodaja s področja upravljanja objektov. Športni in kulturni objekti v Občini Idrija so: Športno rekreacijski center, Modra
dvorana, Športni park Stanko Bloudek, Nogometno igrišče pri Likarici, Balinarska dvorana, Rudniška dvorana v Idriji in
Večnamenska dvorana v Spodnji Idriji. Prednost pri uporabi objektov imajo Osnovna šola Idrija in izvajalci javnih športnih
programov. Športne dvorane so dobro zasedene, prostih terminov je malo. Za različne prireditve in kulturne dogodke je
možno najeti Modro dvorano, Športni park Stanko Bloudek in Rudniško dvorano ter Večnamensko dvorano. Občina Idrija z
letnim javnim pozivom društvom in javnim zavodom omogoči enkratno brezplačno uporabo Rudniške dvorane,
Večnamenske dvorane ali dvorane Filmskega gledališča za neprofitni namen.

KAZALNIKI

Slika 11: Delež zasedenosti objektov po posamezni vrsti uporabnikov (ure)

V letu 2018 je bila modra dvorana v največji meri zasedena s
strani osnovnošolcev, vsi ostali objekti, razen dvorane v
Spodnji Idriji in strelišča pa s strani izvajalcev javnega
programa.
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REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu
Projekti ‒ UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH IN

KULTURNIH OBJEKTOV
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Kalkulacija cen ‒ PRENOS

V letu 2016 smo z Občino Idrija podpisali Koncesijsko
pogodbo za upravljanje in vzdrževanje športnih in
kulturnih objektov za obdobje 10 let. Ker cene
najemov ne ustrezajo dejanskim stroškom, bo treba
pripraviti nov cenik.

Priprava strategije na osnovi predpisov, poročil o stavbah ter
obstoječih evidenc o upravljanju in pričetek izvajanja
dejavnosti.
Priprava novega cenika na podlagi obstoječega in
kalkulacije.
Uskladitev z Občino.
Priprava cenika in potrditev novega cenika na občinskem
svetu.

*Komentar: 28. 8. 2018 sta Občina Idrija in Komunala podpisali aneks k pogodbi kot posledico določil novega Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1; Uradni list RS, št. 11/2018), na podlagi
katerega je Občinski svet Občine Idrija na 24. redni seji 10. 5. 2018 sprejel Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Idrija, s katerim je določil, da je navedena dejavnost iz tega poročila tržna. Aneks k pogodbi je bil
sklenjen za obdobje do izbire izvajalca te dejavnosti, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2018. Dne 21. 12. 2018 sta pogodbeni
stranki podpisali aneks št. 2, s katerim sta podaljšala obdobje za izbiro novega izvajalca, hkrati pa spremenila način
obračuna storitve.

2. Informatizacija planiranja, obračuna in poročanja
Nov program za vodenje evidenc o uporabnikih
objektov bo uporabnikom omogočal dostop in javljanje
sprememb. Upravljavcu bo omogočal pridobitev
podatkov o koriščenju ter avtomatizacijo obračuna in
poročanja.

Posnetek procesa planiranja, javljanja sprememb in
zaključevanja ter poročanja in obračuna.
Priprava vseh obrazcev in poročil (predloge).
Izbor ponudnika za izdelavo informacijskega programa.
Izvedba in usposabljanje uporabnikov.

*Komentar: Obstoječ program za vodenje evidenc ne zadostuje vsem potrebam, ki se pri tem pojavljajo. Vzpostavljen je
nov informacijski sistem za planiranje in pregled zasedenosti posamezne športne in kulturne infrastrukture.

3. Investicijsko vzdrževanje občinskih objektov
Na podlagi plana investicij je treba določiti prioritete in
vire. Cilj je zagotovitev celovite funkcionalnosti
objektov v skladu z zakonskimi normami.

Priprava investicijskega načrta.
Uskladitev prioritet z Občino Idrija po letih.
Zagotovitev virov.

*Komentar: Objekti so trenutno v slabem stanju, zato je projekt ena izmed prioritet na dejavnosti UŠKO. Občina Idrija bo
sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov zagotovila v proračunu za leto 2019.

4. Vrednotenje in oddajanje poslovnih prostorov v športnih objektih
Po naročilu Občine se določen del športne
infrastrukture obravnava kot poslovni prostori. Oddajo
le teh se uredi po dogovorjenem postopku.

Cenitev prostorov in določitev višine najemnine.
Dogovor z Občino Idrija o dajanju posl. prostorov v uporabo.
Sklenitev dogovorov z uporabniki.

*Komentar: Dogovor o postopku oddaje je odložen in se bo predvidoma dosegel z izbranim izvajalcem.

IZBOLJŠAVE NA DEJAVNOSTI UPRAVLJANJE ŠPORTNIH IN KULTURNIH OBJEKTOV V LETU 2018

· Ureditev pogodbenih razmerij z društvi, vezano na uporabo storitev na trgu;
· elektronsko načrtovanje in poročanje o zasedenosti posameznih športnih in kulturnih objektov.
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POSLOVNI IZID

GJS Upravljanje športnih in kulturnih objektov – Občina Idrija

V letu 2018 evidentiramo 279.465 € prihodkov, ki so sestavljeni iz 179.165 € dejansko realiziranih prihodkov ter 100.299 €
pričakovanih prihodkov, ki jih evidentiramo kot terjatev do Občine Idrija in so v postopku reševanja, saj dejanski prihodki niso
pokrivali vseh stroškov dejavnost. Stroški materiala so v primerjavi z letom 2017 ostali na isti ravni, stroški storitev pa so se
nekoliko povečali zaradi zavarovanja in večje porabe komunalnih storitev. Stroški dela so se povečali zaradi natančnejšega
razporejanja stroškov dela znotraj področja Energetika in upravljanje. Stroške materiala predstavljajo ogrevanje objektov,
čistila, elektrika, komunalne storitve ter razni manjši vzdrževalni material. Stroške storitev predstavljajo varovanje, čiščenje
ter vzdrževalna dela s strani zunanjih izvajalcev. Stroški dela pokrivajo upravljanje dejavnosti, čiščenje Modre dvorane in
Športno rekreacijskega centra ter manjša vzdrževalna dela.

Avgusta 2018 je Komunala podpisala aneks k pogodbi o izvajanju te dejavnosti, kjer smo ugotovili, da ni dejavnost ni več
GJS temveč se izvaja kot storitev na trgu. Aneks opredeljuje, da storitev izvajamo do izbire izvajalca, vendar ne kasneje kot
do 31. 12. 2018. Ker izvajalec do takrat ni bil izbran, smo podpisali dodatni aneks, ki zagotavlja obračun izvedenih storitev po
dejanskih stroških. Tako pričakujemo, da v letu 2019 dejavnost ne bo povzročala dodatnih terjatev do Občine Idrija, kot so
nastale v letih 2016 ‒ 2018.

Upravljanje športnih in kulturnih
objektov GJS ‒ Občina Idrija (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 42.692 241.549 151.660 277.172 115
2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 -
3. Finančni prihodki 47 224 170 947 423
4. Drugi prihodki 262 239 120 1.346 564
5. SKUPAJ PRIHODKI 43.000 242.011 151.950 279.465 115

6. Stroški mat., blaga 21.538 86.180 36.284 85.299 99
7. Stroški storitev 12.489 51.116 27.645 54.028 106
8. Najemnina infrastrukture 139 0 0 0 -
9. Stroški dela 36.745 81.785 71.698 115.210 141
10. Odpisi vrednosti 1.089 2.591 3.365 4.203 162
11. Drugi poslovni odhodki 638 13.154 11.002 11.732 89
12. Finančni odhodki 70 936 425 1.807 193
13. Drugi odhodki 19 346 147 368 106
14. SKUPAJ ODHODKI 72.727 236.108 150.566 272.649 115

15. POSLOVNI IZID -29.727 5.904 1.384 6.816 115

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

Konec leta 2018 smo podpisali aneks št. 2 z Občino Idrija, kjer smo opredeli spremenjeni način obračuna, ki po novem
pokriva vse dejansko nastale stroške. Bo pa treba preko skupščine podjetja sprožiti postopek poravnave nastalih nekritih
terjatev, ki so nastale kot posledica negativnega poslovanja v letih od 2016 – 2018.
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5.3.4.2 UPRAVLJANJE ŠPORTNIH IN KULTURNIH OBJEKTOV ‒ TRG

OSNOVNI PODATKI

Zaposleni Organizacijo dela zagotavlja zaposleni na področju UŠKO.

OSNOVNA SREDSTVA IN OPREMA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI

· Šotor, · stojnice, · mize in klopi, · druga oprema za izvajanje dejavnosti.

PRAVNA PODLAGA IN KLJUČNI DOKUMENTI

V ponudbi se z naročnikom določi obseg del. Podlaga za izvedbo del je pogodba ali naročilnica.

OPIS DEJAVNOSTI

Dejavnost vključuje organizacijo prireditev, posojo, prevoz in postavitev opreme (šotori, odri) za naročnike, ureditev prometa
ter ustrezno ravnanje z odpadki, po potrebi pa tudi druge storitve, za katere smo ustrezno usposobljeni in opremljeni.

POSLOVNI IZID

Ker smo na trgu zagotavljali storitve za različne humanitarne prireditve, ki smo jih sponzorirali, je poslovni izid negativen.

Upravljanje športnih in kulturnih objektov
‒ trg (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 38.471 43.116 58.604 52.515 122
2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 -
3. Finančni prihodki 26 49 70 192 391
4. Drugi prihodki 146 1.510 250 273 18
5. SKUPAJ PRIHODKI 38.643 44.675 58.924 52.981 119

6. Stroški mat., blaga 7.344 1.984 5.766 3.213 162
7. Stroški storitev 22.265 28.203 33.806 30.589 108
8. Najemnina infrastrukture 78 0 0 0 -
9. Stroški dela 8.843 13.750 9.026 23.127 168
10. Odpisi vrednosti 594 998 1.759 1.180 118
11. Drugi poslovni odhodki 1.387 4.189 6.020 2.983 71
12. Finančni odhodki 39 205 212 367 178
13. Drugi odhodki 39 115 64 546 474
14. SKUPAJ ODHODKI 40.589 49.445 56.653 62.005 125

15. POSLOVNI IZID -1.946 -4.770 2.270 -9.025 189

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

Sproti bomo evidentirali in zaračunavali vse nastale poslovne dogodke na delovnih nalogih, vzpostavili mesečne kontrole
vodenja opravljenega dela preko delovnih nalogov in zaračunavali dejanske stroške. Pričakovani donos dejavnosti je 10-%.
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5.3.4.3 OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE

OSNOVNI PODATKI

Površina plakatnih panojev 23,04 m2 (trenutno na začasni lokaciji)
Št. stebrov 12
Št. obešank na drogovih javne razsvetljave 82
Zaposleni Organizacijo dela zagotavlja zaposleni na področju UŠKO.

PRAVNA PODLAGA IN KLJUČNI DOKUMENTI

Odlok o oglaševanju na območju Občine Idrija (Ur. l. RS; št. 104/13; v tem pogl.: Odlok): V 28. členu Odloka je za izvajalca
izbirne GJS Oglaševanje in plakatiranje sicer določena Komunala, a le do ustanovitve javnega podjetja oziroma do podelitve
koncesije. Glede na statusno preoblikovanje Komunale v javno podjetje bo treba področje čim prej pravno urediti.

OPIS DEJAVNOSTI IN OBSEG IZVAJANJA

Dejavnost se v Idriji in Spodnji Idriji izvaja kot izbirna GJS. Obsega oglaševanje in plakatiranje na stalnih objektih za
oglaševanje ter plakatiranje za potrebe volilne in referendumske kampanje. Upravljavec plakatnih mest mora zagotoviti
nameščanje in odstranjevanje plakatov, vzdrževati in obnavljati ter voditi kataster objektov za oglaševanje (plakatni panoji,
stebri in obešanke na drogovih javne razsvetljave), z logotipom označiti objekte za oglaševanje in oglaševalske predmete ter
voditi evidenco o razpoložljivih kapacitetah ter zaračunanih storitvah oglaševanja.

KAZALNIKI

Slika 12: Površina plakatiranja (m2)

Iz grafa je razvidno, da je dejavnost odvisna tudi od leta, v katerem
se organizirajo posamezne vrste volitev. Skladno z Odlokom
brezplačno plakatiranje pripada humanitarnim organizacijam,
Občini Idrija in KS za prireditve, ki jih organizirajo, ter
organizatorjem volilnih kampanj.

http://www.uradni-list.si/1/content?id=115440
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REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Nadomestitev ukinjenih in širitev oglaševalskih mest v mestu Idrija
Zaradi gradnje poslovnega objekta v centru
Idrije smo morali prestaviti lokacijo panojev za
plakatiranje na začasno lokacijo. Opažamo, da
je povpraševanje po plakatiranju večje od
števila obstoječih plakatnih mest, zato bi bilo
smiselno postaviti dodatna oglaševalska mesta.

Pregled in določitev možnih lokacij za postavitev novih objektov za
oglaševanje.
Pregled lastništva posameznih lokacij.
Določitev oblike oglaševanja (plakati, transparenti, obešanke …)
na izbranih lokacijah.
Priprava projekta in pridobitev soglasja s strani Občine Idrija.

*Komentar: Proučili smo dodatne lokacije za nadomestitev oziroma širitev mreže oglaševalskih mest. Predvidevamo, da bo
projekt zaključen v letu 2020.

IZBOLJŠAVE NA DEJAVNOSTI OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE V LETU 2018

· Pripravljen je osnutek projekta morebitne razširitve oglaševalskega omrežja.

POSLOVNI IZID

Plakatiranje in oglaševanje – Občina Idrija

Prihodki dejavnosti so vezani na dogodke v lokalnem okolju: v letu 2018 so se povečali za 33 % zaradi povečanega obsega
plakatiranja v času lokalnih in državnih volitev. Na dejavnosti smo v letu 2018 pravilno evidentirali vse stroške in prihodke.

Plakatiranje in oglaševanje
‒ Občina Idrija (€) 2016 2017 2018

(plan)
2018

(dejansko)
Indeks 2018 /

2017

1. Poslovni prihodki 12.201 10.451 11.261 13.779 132
2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 -
3. Finančni prihodki 2 3 170 41 1.322
4. Drugi prihodki 5 10 120 58 574
5. SKUPAJ PRIHODKI 12.209 10.465 11.551 13.878 133

6. Stroški mat., blaga 298 308 311 817 265
7. Stroški storitev 1.634 1.934 2.415 2.988 155
8. Najemnina infrastrukture 2 0 0 0 -
9. Stroški dela 1.033 852 3.187 7.414 870
10. Odpisi vrednosti 84 105 77 563 539
11. Drugi poslovni odhodki 17 18 17 140 757
12. Finančni odhodki 4 13 425 78 604
13. Drugi odhodki 7 5 147 16 333
14. SKUPAJ ODHODKI 3.078 3.235 6.579 12.016 371

15. POSLOVNI IZID 9.131 7.230 4.972 1.862 26
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5.4 DIMNIKARSKA SLUŽBA

OSNOVNI PODATKI

Zaposleni Licenco za opravljanje dimnikarske službe imajo trije delavci: en je zaposlen na stroškovnem mestu
dimnikarska služba za celoten delovni čas, dva pa le za čas dimnikarske sezone.

PRAVNA PODLAGA

· Dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev (UE Idrija, 354-5/2017, z dne 7. 4. 2017).

OSNOVNA SREDSTVA IN OPREMA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI

· Vozilo,
· kamera za pregled dimnikov,
· merilnik emisij dimnih plinov
· druge naprave in oprema za izvajanje dejavnosti.

OPIS DEJAVNOSTI IN OBSEG IZVAJANJA

V začetku leta 2017 je v veljavo stopil Zakon o dimnikarskih storitvah (Ur. l. RS, št. 68/16). Ta je dimnikarsko dejavnost, ki se
je izvajala na podlagi koncesij, preoblikoval v licenčni sistem. Uporabniki morajo tako sami izbrati svojega dimnikarja, ki mora
imeti za izvajanje dejavnosti ustrezna potrdila. V letu 2018 je Komunala dejavnost izvajala na območju občin Idrija in Cerkno.

KAZALNIKI

Slika 13: Tržni delež dimnikarske službe v individualnih hišah

Dimnikarsko službo izvajamo v 108 večstanovanjskih
stavbah in pri 41 pravnih osebah. Pri vzpostavitvi
dimnikarske službe smo za občini Idrija in Cerkno
predvideli 30 % tržni delež, tj. 792 objektov v Idriji in 468
objektov v Cerknem. V prvem letu izvajanja dejavnosti je bil
v Idriji tržni delež za 11 % večji od načrtovanega, v
Cerknem pa za 15 % manjši, saj je bil izbor dimnikarja v
Cerknem možen le do 30. junija 2017, po tem datumu pa je

bil za izvajalca določen nekdanji koncesionar.

Zaradi novega načina izbire dimnikarske službe, predpisanega obsega storitev in posledično višjih cen v letu 2018 nismo
dosegli planiranih deležev.
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REALIZACIJA PROJEKTOV IN NALOG V LETU 2018

Zaključeno V izvajanju V planu

Projekti ‒ DIMNIKARSKA SLUŽBA
Status

Naloge01.
01.

31.
12.

1. Informatizacija naročniškega sistema

Dimnikarsko dejavnost smo vzpostavili leta
2017. Zaradi povečanega obsega naročil
ugotavljamo, da bo treba naročanje in obračun
digitalizirati oz. ga izvajati preko informacijskega
sistema. Sistem bo sestavljen iz naročniškega
modula, popisa izvedenih del in obračuna.

Posnetek posameznih procesov.
Priprava obrazcev.
Izdelava katastra dimnih in kurilnih naprav.
Zagotovitev informacijske podpore (naročanje, izvedba in
obračun).
Vzpostavitev e-poročanja v evidenco eviDim.
Zagotovitev tehnične opreme.

*Komentar: Vzpostavljen je sistem za izdelavo katastra dimnih in kurilnih naprav. Pripravljeni so vsi obrazci, razen za
večstanovanjske objekte, ki je še v dopolnjevanju. Na podlagi posnetka posameznih procesov smo v postopku izbire
izvajalca za zagotovitev podpore naročniškega sistema. Vzpostavljeno je e-poročanje evidenca eviDim na način, da se
ročno aktivira prenos podatkov. V naslednji fazi predvidevamo avtomatizacijo tega postopka. Zagotovili smo tehnično
opremo (tablice, printerji), dva od treh dimnikarjev jih na terenu že uporabljata.

2. Pridobitev dodatnih licenc za izvajanje dimnikarske službe

Zaradi širitve na trgu in pomanjkanja kadra v
vrhuncih sezone je treba znotraj podjetja
pridobiti dva delavca za izvajanje storitev.

Izvedba internega razpisa.
Šolanje.
Uvajanje v delo dimnikarja.
Pridobitev licenc.

*Komentar: Dva dimnikarja sta uspešno zaključila šolanje in pridobila licenco 24. 8. 2018. Aktivno delata na dejavnosti
dimnikarske storitve v mesecih od novembra 2018 do aprila 2019. V ostalih mesecih delujeta na drugi dejavnosti.
Načrtujemo, da bosta v dveh letih polno usposobljena za izvajanje dejavnosti.

IZBOLJŠAVE NA DEJAVNOSTI DIMNIKARSKA SLUŽBA V LETU 2018

· Vzpostavljen je bil kataster kurilnih in dimnovodnih naprav;
· vzpostavljen je bil sistem elektronskega evidentiranja opravljenih storitev dimnikarjev preko tabličnega računalnika;
· vzpostavljen je bil sistem poročanja v državno evidenco opravljenih storitev EVIDIM;
· zagotovili smo dve dodatni šolanji za naša zaposlena, ki skozi zimski čas izvajata dimnikarske storitve. Po opravljenem

šolanju sta pridobila licenco za dimnikarja.
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POSLOVNI IZID

Dimnikarska služba – trg

V letu 2017 je podjetje na novo vzpostavilo dimnikarsko službo, kar je terjalo zagonske stroške dejavnosti. Hkrati smo
zaposlili dimnikarja, ki je v prvih mesecih zaposlitve izvajal predvsem promocijsko dejavnost, torej se storitve še niso izvajale.
V začetku leta 2018 je dimnikarske storitve izvajal en dimnikar, pri čemer je poleg rednega dela izvajal uvajanje oziroma
pripravništvo dveh dimnikarjev, ki sta sočasno opravljala izobraževanje za pridobitev dimnikarske licence.

V kurilni sezoni 2018/2019 dimnikarske storitve izvajajo trije dimnikarji, pri čemer pri izvajanju vzpostavljamo nov naročniški
sistem, programsko opremo za vodenje izvedenih storitev in izdajanje predpisane dokumentacije. Vzpostavljanje
administrativno tehničnih pogojev skupaj z pomanjkanjem izkušenj novih dimnikarjev vpliva na negativno poslovanje
dejavnosti v letu 2018. Pričakujemo, da bomo z nadgraditvijo aktivnega planiranja najav storitev, podatkov o izvedenih
storitvah pri posameznih strankah in pridobljenimi operativnimi izkušnjami poslovanje izboljšali.

Dimnikarska služba ‒ trg (€) 2016 2017 2018
(plan)

2018
(dejansko)

Indeks 2018 /
2017

1. Poslovni prihodki 0 11.425 34.610 29.321 257
2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 -
3. Finančni prihodki 0 26 0 168 644
4. Drugi prihodki 0 529 0 239 45
5. SKUPAJ PRIHODKI 0 11.980 34.610 29.728 248

6. Stroški mat., blaga 0 2.959 3.927 785 27
7. Stroški storitev 0 1.958 1.773 3.916 200
8. Najemnina infrastrukture 0 0 0 0 -
9. Stroški dela 0 19.616 29.019 38.300 195
10. Odpisi vrednosti 0 483 36 3.698 765
11. Drugi poslovni odhodki 0 2.059 1.623 1.837 89
12. Finančni odhodki 0 109 25 320 294
13. Drugi odhodki 0 61 5 455 750
14. SKUPAJ ODHODKI 0 27.244 36.408 49.312 181

15. POSLOVNI IZID 0 -15.264 -1.798 -19.584 128

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

Ker je dejavnost nova, jo bo treba postopno uvajati s ciljem minimalizirati izgubo. V treh letih mora dejavnost prinašati 10 %
donos iz poslovanja. Predvidevamo, da bomo skozi naslednjo sezono poslovanja imeli jasno opredeljene storitve za
posamezno kurilno in dimno vodno napravo. Na ta način bomo lahko dimnikarju planirali delo preko našega naročniškega
sistema na način, da bo optimalno časovno in stroškovno učinkovit.
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II. RAČUNOVODSKI IZKAZI
1. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Podjetje Komunala Idrija je pri poslovanju izpostavljeno 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. Spremljanje, 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
zanesljivost dobave in nemoteno delovanje sistemov. Za nemoteno delovanje in oskrbo se izvajajo aktivnosti in ukrepi za
omejevanje 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
ohranjanja 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. To tveganje podjetje uravnava z izterjavo. Določen del uporabnikov storitve plačuje z zamudo.
Zaradi neplačil nastaja tudi določeno plačilno-likvidnostno tveganje, saj mora podjetje svoje obveznosti do občin (najemnino,
okoljsko dajatev) in do države (DDV, dajatve za vodne izgube) poravnati v celoti, ne glede na višino prejetih plačil. Tveganje
neplačil in izterjave tako v celoti nosi javno podjetje. Hkrati pa se v podjetju 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. V letu 2018 je podjetje imelo nekaj likvidnostnih težav zaradi
povečanega obsega dejavnosti in zamikov pri plačilu večjih del na projektih, zato svoje obveznosti do zaposlenih, občin in
države izpolnjuje na rok zapadlosti, obveznosti do dobaviteljev pa večinoma v valutnem roku, nekatere pa z zamudo.

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. Ocenjujemo, da izpostavljenosti do valutnih tveganj ni. 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
odgovornost) se prenašajo na zavarovalnico.

Ostala pojasnila, pomembna za resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja in
poslovnega izida, so razvidna v nadaljevanju.
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2. BILANCA STANJA

Tabela 2: Bilanca stanja

2018 (€) 2017 (€) I 18/17
SREDSTVA 3.473.425,26 3.425.912,00 101,39

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.554.107,51 1.561.122,00 99,55
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 44.455,22 40.530,00 109,68
1. Dolgoročne premoženjske pravice 44.455,22 40.530,00 109,68
2. Dobro ime 0,00 0,00 -
3. Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva 0,00 0,00 -
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0,00 0,00 -
5. Druga neopredmetena sredstva 0,00 0,00 -
6. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00 -
II. Opredmetena osnovna sredstva 1.509.652,29 1.520.592,00 99,28
1. Zemljišča in zgradbe 573.576,97 560.239,00 102,38

a) Zemljišča 179.603,76 179.604,00 100,00
b) Zgradbe 393.973,21 380.635,00 103,50

2. Proizvajalne naprave in stroji 0,00 0,00 -
3. Druge naprave in oprema 934.001,32 935.111,00 99,88
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 2.074,00 25.242,00 8,22

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 2.074,00 25.242,00 8,22
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0,00 0,00 -

5. Osnovna čreda 0,00 0,00 -
6. Večletni nasadi 0,00 0,00 -
III. Naložbene nepremičnine 0,00 0,00 -
IV. Dolgoročne finančne naložbe 0,00 0,00 -
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00 -

a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0,00 0,00 -
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 0,00 0,00 -
c) Druge delnice in deleži 0,00 0,00 -
č) Druge dolgoročne finančne naložbe 0,00 0,00 -

2. Dolgoročna posojila 0,00 0,00 -
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 0,00 0,00 -
b) Dolgoročna posojila drugim 0,00 0,00 -
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital 0,00 0,00 -

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0,00 0,00 -
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0,00 0,00 -
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 0,00 0,00 -
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 0,00 0,00 -
VI. Odložene terjatve za davek 0,00 0,00 -
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 1.534.060,47 1.526.964,00 100,46
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0,00 0,00 -
II. Zaloge 122.625,03 141.133,00 86,89
1. Material 117.420,75 139.433,00 84,21
2. Nedokončana proizvodnja 0,00 0,00 -
3. Proizvodi in trgovsko blago 0,00 0,00 -
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4. Predujmi za zaloge 5.204,28 1.700,00 306,13
III. Kratkoročne finančne naložbe 0,00 0,00 -
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00 -

a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0,00 0,00 -

b) Druge delnice in deleži 0,00 0,00 -

c) Druge kratkoročne finančne naložbe 0,00 0,00 -

2. Kratkoročna posojila 0,00 0,00 -

a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 0,00 0,00 -

b) Kratkoročna posojila drugim 0,00 0,00 -

c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital 0,00 0,00 -

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 1.265.517,34 1.364.161,00 92,77
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0,00 0,00 -
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 924.565,45 1.000.610,00 92,40
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 340.951,89 363.551,00 93,78
V. Denarna sredstva 145.918,10 21.670,00 673,36
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 385.257,28 337.826,00 114,04

IZVENBILANČNA EVIDENCA 23.555.717,00 24.570.272,00 95,87

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 3.473.425,26 3.425.912,00 101,39
A. KAPITAL 1.023.859,35 1.312.517,00 78,01
I. Vpoklicani kapital 210.935,76 210.935,00 100,00
1. Osnovni kapital 210.935,76 210.935,00 100,00
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0,00 0,00 -
II. Kapitalske rezerve 1.075.846,36 1.075.846,00 100,00
III. Rezerve iz dobička 23.744,05 23.744,00 100,00
1. Zakonske rezerve 23.744,05 23.744,00 100,00
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0,00 0,00 -

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 0,00 0,00 -

4. Statutarne rezerve 0,00 0,00 -

5. Druge rezerve iz dobička 0,00 0,00 -

IV. Revalorizacijske rezerve 0,00 0,00 -

V. Rezerve nastale zaradi vrednostenja po pošteni vrednosti 0,00 0,00 -

VI. Preneseni čisti dobiček 96.310,00 96.310,00 100,00
VII. Prenesena čista izguba 94.318,00 0,00 -
VIII. Čisti dobiček poslovnega leta 0,00 0,00 -
IX. Čista izguba poslovnega leta 288.658,82 94.318,00 306,05

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE 0,00 0,00 -

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 0,00 0,00 -
2. Druge rezervacije 0,00 0,00 -

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0,00 0,00 -

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 162.533,10 141.667,00 114,73
I. Dolgoročne finančne obveznosti 162.533,10 141.667,00 114,73
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0,00 0,00 -
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 162.533,10 141.667,00 114,73
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 0,00 0,00 -

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 0,00 0,00 -
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II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00 -

1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0,00 0,00 -

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 0,00 0,00 -

3. Dolgoročne menične obveznosti 0,00 0,00 -

4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 0,00 0,00 -

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00 -

III. Odložene obveznosti za davek 0,00 0,00 -
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.287.032,81 1.971.728,00 115,99
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0,00 0,00 -
II. Kratkoročne finančne obveznosti 541.891,11 172.676,00 313,82
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0,00 0,00 -
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 50.000,00 50.000,00 100,00
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 0,00 0,00 -
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 491.891,11 122.676,00 400,97
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 1.745.141,70 1.799.052,00 97,00
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0,00 0,00 -
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 1.424.922,58 1.463.045,00 97,39
3. Kratkoročne menične obveznosti 0,00 0,00 -

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 0,00 0,00 -

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 320.219,12 336.007,00 95,30
E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 0,00 -

IZVENBILANČNA EVIDENCA 23.555.717,00 24.570.272,00 95,87

Obliko bilance stanja predpisuje Zakon o gospodarskih družbah, ki v 65. členu določa njeno razčlenitev, pri tem pa upošteva
velikost družbe. Tudi v SRS 20 je razčlenitev bilance stanja enaka.

2.1 SREDSTVA (3.473.425,26 €)
2.1.1 DOLGOROČNA SREDSTVA (1.554.107,51 €)
Neopredmetena dolgoročna sredstva (44.455,22 €)

Za neopredmetena dolgoročna sredstva se v poslovnih knjigah izkazujejo posebej njihove nabavne vrednosti in posebej
popravki vrednosti kot kumulativni odpis, ki je posledica amortiziranja; v bilanco stanja se vpišejo zgolj po neodpisani
vrednosti, ki je razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti.

SRS 2.27: »Razlika med čisto prodajno vrednostjo ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo odtujenega neopredmetenega
sredstva se prenese med prevrednotovalne poslovne prihodke, če je čista prodajna vrednost ob odtujitvi večja od
knjigovodske vrednosti, oziroma med prevrednotovalne poslovne odhodke, če je knjigovodska vrednost večja od čiste
prodajne vrednosti ob odtujitvi. Odtujitev posameznega neopredmetenega sredstva je mogoča na več načinov (npr. s
prodajo, finančnim najemom ali donacijo)«.

Neopredmetena sredstva zajemajo dolgoročne premoženjske pravice in računalniške programe v lasti podjetja. Njihova
začetna vrednost je bila ovrednotena po nabavni vrednosti. V nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive
dajatve ter obresti od posojil za njihovo usposobitev. Pripoznana so kot neopredmetena osnovna sredstva s končno dobo
koristnosti in se amortizirajo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja z 10-% letno amortizacijsko stopnjo. Ob
koncu obračunskega obdobja nismo presojali neodpisane vrednosti neopredmetenih sredstev in ugotavljali njihove
nadomestljive vrednosti. Neopredmetena sredstva niso bila slabljena.

Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev in jih prikazuje Tabela 3.
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Tabela 3: Amortizacijske stopnje

Skupina osnovnih sredstev 2018

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

Gradbeni objekti od 1,3 % do 3 %

Deli gradbeni objektov 6%

Oprema od 3,33 % do 20 %

Transportna oprema in osebni avtomobili od 6,66 % do 20 %

Računalniška oprema od 20 % do 50 %

Drobni inventar od 20 % do 25 %

Tabela 4: Gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev

Premoženjske
pravice

Druga neopredmetena sredstva
(tudi emisijski kuponi) Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01/01-2018 105.539 0 105.539
Pridobitve (kt. 003) 6.470 6.470
Odtujitve (kt. 003) -4.761 -4.761
Investicija v teku (kt. 006) 4.845
Prevrednotovanje 0
Stanje 31/12-2018 112.093 0 112.093

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01/01-2018 65.009 0 65.009
Pridobitve 0
Odtujitve -4.761 -4.761
Amortizacija (kt. 4300) 7.311 7.311
Prevrednotovanje 79 79
Stanje 31/12-2018 67.638 0 67.638

0
Neodpisana vrednost: 01/01-2018 40.530 0 40.530
Neodpisana vrednost: 31/12-2018 44.455 0 44.455

Pregled naložb v neopredmetena osnovna sredstva v letu 2018

Informacijski programi

· Programska oprema za daljinsko odčitavanje števcev

Odpisi neopredmetenih osnovnih sredstev so v skladu s pravilnikom o inventuri in po sklepu direktorja družbe in so znašali
4761 € (stari računalniški programi).

Opredmetena osnovna sredstva (1.509.652,29 €)

Opredmetena osnovna sredstva vključujejo zemljišča, zgradbe, druge naprave in opremo, drobni inventar ter opredmetena
osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi. Sredstva, izdelana v lastni režiji, so ovrednotena z internimi obračuni, ki jih
podjetje v letu 2018 ni beležilo. Za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih knjigah izkazane posebej nabavne
vrednosti in posebej popravki vrednosti, pri čemer popravek vrednosti predstavlja njihov kumulativni odpis kot posledico
amortiziranja.
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V bilanci stanja so izkazana po neodpisani vrednosti, ki predstavlja razliko med nabavno in odpisano vrednostjo. V dejansko
nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva so zajeti njegova nakupna cena in vsi stroški, ki jih je mogoče
neposredno pripisati njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je
sprememba njihove knjigovodske vrednosti in se pojavi zaradi njihove okrepitve oziroma oslabitve. V obravnavanem
poslovnem letu niso bile opravljene okrepitve ali oslabitve osnovnih sredstev.

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 najmanjša. Razlika med čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odtujenega opredmetenega
osnovnega sredstva se prenese med prevrednotovalne poslovne prihodke, če je prva večja od druge, oziroma med
prevrednotovalne poslovne odhodke, če je druga večja od prve. Stroški, ki kasneje nastajajo v zvezi z opredmetenimi
osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno
ocenjenimi; pri tem stroški, ki omogočajo podaljšanje dobe koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva, najprej
zmanjšajo do takrat obračunani amortizacijski popravek njegove vrednosti.

Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih gospodarskih
koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev. Pripoznajo se kot odhodki, kadar se
pojavijo.

SRS 1.47: »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 dobaviteljevem obračunu ne presega 500 evrov, se lahko razporedijo med material«.

Ob koncu obračunskega obdobja nismo presojali neodpisane vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in ugotavljali
nadomestljive vrednosti. Opredmetenih osnovnih sredstvev nismo prevrednotovali, saj ni bilo okoliščin, ki bi narekovale
potrebo po spremembi njihove knjigovodske vrednosti.

Tabela 5: Gibanje vrednosti posameznih vrst opredmetenih osnovnih sredstev

Zemljišča (€) Zgradbe (€)
Oprema in
nadomestni

deli (€)
Drobni

inventar (€)

Opredmetena
osnovna
sredstva v
izdelavi (€)

SKUPAJ (€)

NABAVNA VREDNOST
Stanje 01/01-2018 179.604 820.608 2.570.470 31.749 25.242 3.627.673
Pridobitve 27.162 197.261 1.920 226.343
Odtujitve 75.741 817 27.162 103.720
Investicija v teku 2.074 2.074
Prevrednotenje 0
Stanje 31/12-2018 179.604 847.770 2.691.990 30.932 2.074 3.750.296

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 01/01-2018 0 439.972 1.635.536 31.571 0 2.107.080
Pridobitve 0
Odtujitve 75.741 817 76.558
Amortizacija 0 13.824 198.193 178 212.195
Prevrednotenje 0
Stanje 31/12-2018 0 453.797 1.757.989 30.932 0 2.242.717

Neodpisana vrednost
01/01-2018 179.604 380.635 934.933 178 25.242 1.520.593

Neodpisana vrednost
31/12-2018 179.604 393.973 934.001 0 2.074 1.509.653
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Podjetje je v letu 2018 od planiranih 218.144 € v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva dejansko investiralo
203.730 € ter dodatnih 26.260 € v javne sanitarije, ki so investicija še iz preteklih obdobij.

Tabela 6: Investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v 2018

Osnovno sredstvo Dobavitelj Vrednost (€)
Tovorna in terenska vozila: TOVORNI AVTO VOLKSW. GV CADDY 4x4 FURGON 2.0 TDI 17.375,40

TOVORNI AVTO VOLKSWAGEN GV CADDY 4 FURGON 2.0 15.210,79
TOVORNI AVTO VOLKSWAGEN GV CADDY 4 FURGON 2.0 15.210,79
TOVORNI AVTO VOLKSWAGEN GV CADDY 4 FURGON 2.0 15.210,79
NAKLADAČ JCB RABLJEN 409 L.2017 58.000,00

SKUPAJ tovorna in terenska vozila: 121.007,77
Oprema pogrebne in pokopališke dejavnosti 16.560,00
Ostala oprema za opravljanje dimnikarske dejavnosti 1.845,00
Javne sanitarije (trg) 26.260,00
Pisarniško pohištvo 415,90
Ostalo pohištvo 1.206,50
Računalniška oprema 10.850,99
Ostala oprema za opravljanje dejavnosti 52.746,60
SKUPAJ 230.892,76

Tako opredmetena osnovna sredstva kot tudi neopremetena dolgoročna sredstva so razvrščena po različnih vrstah in
nahajališčih oz. stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih. Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega
amortiziranja. Podjetje ne določa preostale vrednosti osnovnih sredstev. Prav tako amortizacijskih stopenj ne določa
avtomatično glede na uvrstitev osnovnih sredstev v določeno skupino, temveč jo ob aktiviranju vsakega posameznega
osnovnega sredstva presodi glede na pričakovano dobo koristnosti.

Tabela 7: Odprodaja osnovnih sredstev v 2018

Osnovno sredstvo Inventarna številka Prodajna vrednost (€)
Tovorni avto KANGOO 00295 492,00
Skupaj 492,00

V nadaljevanju navajamo primerjalno tabelo za tekoče in preteklo poslovno leto, in sicer po posameznih vrstah dolgoročnih
osnovnih sredstev.

Tabela 8: Posamezne vrste dolgoročnih osnovnih sredstev

Vrsta OS 31.12.2018 Delež (%) 31.12.2017 Delež (%)

Zemljišča 179.604 11,57 179.604 11,69
Zgradbe in objekti 393.973 25,38 380.635 24,78
Oprema 934.001 60,18 934.933 60,87
Drobni inventar 0 0,00 179 0,01
Neopredmetena OS 44.455 2,86 40.530 2,64
Skupaj 1.552.033 100,00 1.535.881 100,00

Knjigovodska vrednost dolgoročnih osnovnih sredstev se je v letu 2018 v primerjavi s preteklim letom rahlo povečala, kar je
posledica višine investiranega zneska v nova osnovna sredstva, in sicer izgradnjo javnih sanitarij na trgu v Idriji.
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Tabela 9: Viri investicij za nabavo osnovnih sredstev

Amortizacija 2018 219.506
Neporabljena amortizacija preteklih let 28.796
Lastna sredstva podjetja
Posojilo
Lastna sredstva od prodanih OS 492
Skupaj 248.794
Porabljeno v 2018 230.893
Prenos neporabljene v 2019 17.901

2.1.2 KRATKOROČNA SREDSTVA (1.534.060,47 €)
Zaloge (122.625,03 €)

Material (117.420,75 €)

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 oslabljene, 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.

Tabela 10: Stanje zalog in materiala

2018 (€) 2017 (€) I 18/17
31 Zaloge surovin in materiala 116.544 138.616 84,08
310 Zaloge surovin in materiala v skladišču 113.008 138.616
310 Zaloge nadomestnih delov v skladišču 3.536
32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže 877 817 107,34
320 Zaloge drobnega inventarja in embalaže v skladišču 427 295
321 Zaloge zaščitnih sredstev v skladišču 450 522

Skupaj zaloge 117.421 139.433 84,21
132 Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala in blaga in neopravljene storitve 5.204 1.700 306,12

Skupaj zaloge in predujmi za zaloge 122.625 141.133 86,89

Podjetje preveri uporabnost in unovčljivost zalog materialov. Z letno inventuro je podjetje ugotovilo, da stanje zalog na dan
31. 12. 2018 znaša 117.421 €. Inventura skladiščnega poslovanja je bila izvedena na dan 30. 11. 2018. Zaloge materiala so
popravljene za inventurne viške v vrednosti 7.614,75 € in inventurne manjke v vrednosti 13.543,18 €. Vrednost zalog na dan
31.12.2018 je glede na zalogo na dan 31.12.2017 manjša za 16 %.
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Slika 14: Mesečno gibanje zalog v skladišču

Dobroimetje pri bankah (145.918 €)

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, katerega načina poslovanja se naše podjetje ne poslužuje,
denarna sredstva na računih, kamor vštevamo sredstva na transakcijskih računih, in depozit na odpoklic kot dobroimetje pri
njej. Na dan 31. 12. 2018 je imelo podjetje naslednjo strukturo denarnih sredstev:

Tabela 11: Struktura denarnih sredstev (banke)

Naziv banke Naziv računa Konto Stanje (€) 2018 Stanje (€) 2017

Nova kreditna banka Maribor TRR – Komunala 110000 47.987 1.130
Nova Ljubljanska banka TRR – Komunala 110001 97.932 20.539
Deželna banka Slovenije Depozit na odpoklic – Komunala 111001 0 0
SKUPAJ 145.918 21.669

Kratkoročne poslovne terjatve (1.265.517,34 €)

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 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
trgovanje so sestavni del kratkoročnih finančnih naložb.

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

Komunala ob zaključku poslovnega leta ali ob inventuri popravke vrednosti terjatev oblikuje individualno glede na ocenjene
možnosti poplačila. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku, se šteje kot dvomljive, če se je
zaradi njih začel sodni postopek, pa kot sporne terjatve.
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Naše podjetje vodi terjatve do kupcev po kategorijah izdanih računov (gl. Tabelo 12). V letu 2018 je bilo izdanih 99.614
računov, kar je skoraj 6.000 računov več kot leto poprej.

Podjetje posveča izterjavi zapadlih terjatev posebno pozornost in sicer z izdajanjem pisnih opominov, opominov pred
odklopom ali tožbo, prekinitvami dobave vode ali sodno izterjavo. Za večjo učinkovitost izterjave uporablja tudi druge možne
načine, ki vodijo k poplačilu terjatev in sicer kompenzacije, asignacije in obročno odplačevanje. Skrbno spremlja gibanje
plačil in učinkovitost izdanih listin za poplačilo zapadlih terjatev. Podjetje terjatev nima posebej zavarovanih. Stanje terjatev
glede na vrsto na dan 31. 12. 2018 prikazuje Tabela 13.

Tabela 12: Kratkoročne poslovne terjatve po kategorijah izdanih računov

Vrsta terjatve Konto Št. izdanih rč.
/mesec v 2018

Št. izdanih rč.
/mesec v 2017

Št. izdanih rč.
2018

Št. izdanih rč.
2017

Terjatve za komunalne storitve ‒ VKS 120000 4.886 5.103 58.630 61.234
Terjatve iz naslova upravljanja
stanovanj 145000, 145001 2.705 2.091 32.461 25.088

Terjatve iz naslova najemnin 145200 196 196 2.349 2.356
Terjatve za grobarsko pristojbino 120002 176 170 2.109 2.045
Ostale terjatve – redni računi 120001 314 238 3.762 2.861
Terjatve iz naslova energetike 120003 25 15 303 185
SKUPAJ 8.301 7.814 99.614 93.769

Tabela 13: Kratkoročne poslovne terjatve glede na vrsto

Vrsta terjatev 2018 (€) 2017 (€) I 18/17
12 Kratkoročne terjatve do kupcev 924.569 1.000.610 92,40
120 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 1.055.268 1.184.848 89,06
129 Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev -130.699 -184.238 70,94
14 Kratkoročne terjatve do kupcev iz poslovanja za tuj račun 169.692 185.939 91,26
15 Kratkoročne terjatve za obresti 1.184 905 130,83
150 Kratkoročne terjatve za obresti 0 207 0,00
150 Kratkoročne terjatve za zamudne obresti 1.184 698 169,63
16 Druge kratkoročne terjatve 170.101 176.654 96,29
160 Kratkoročne terjatve do lokalnih skupnosti 105.845 129.818 81,53
165 Ostale kratkoročne terjatve 64.256 46.836 137,19

SKUPAJ 1.265.546 1.364.108 92,77

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (924.569 €)

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo
poplačane. Podjetje med kratkoročnimi terjatvami do kupcev izkazuje naslednje vrste terjatev:

Tabela 14: Kratkoročne terjatve do kupcev

Vrsta terjatev 31.12.2018 (€) 31.12.2017 (€) I 18/17
Komunalne storitve VKS kto. 120000 548.774 560.793 97,86
Redni računi kto. 120001 407.807 516.667 78,93
Grob. pristojbina kto. 120002 1.732 1.536 112,76
Energetika kto. 120003 96.955 105.853 91,59
Slabitve terjatev kto. 129000 -178.644 -181.550 98,40
Slabitev terjatev kto. 129001 47.945 -2.689 -
Slabitve terjatev kto. 129003 0 0 -
SKUPAJ 924.569 1.000.610 92,40
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Slika 15: Mesečni prikaz stanja terjatev do kupcev iz naslova komunalnih storitev – VKS

Slika 16: Mesečni prikaz stanja terjatev do kupcev iz naslova rednih računov

Tabela 15: Stanje terjatev glede na število dni od roka zapadlosti v plačilo

Struktura terjatev do kupcev po roku zapadlosti Leto 2018 (€) Leto 2017 (€) I 18/17
Nezapadle 651.819 782.587 83,29
Zapadle do 30 dni 54.218 81.553 66,48
Zapadle od 30 – 60 dni 33.049 22.693 145,64
Zapadle od 60 – 365 dni 107.032 83.852 127,64
Zapadle nad 365 dni 209.146 214.164 97,66
Slabitev terjatev -130.699 -184.239 70,94
SKUPAJ 924.565 1.000.610 92,40

Večina zapadlih terjatev je iz naslova komunalnih storitev – gospodarske javne službe.Največji dolžniki so: Kristjan Božič s.p.
Idrija, Sgi d.o.o. Idrija, GOSTINSTVO U&T (osebni stečaj), Iles d.o.o. Sp.Idrija (v stečaju) ter nekatere fizične osebe. Vse
sporne terjatve so v sodnih postopkih in je bil zanje narejen knjigovodski popravek vrednosti.

Ostale kratkoročne terjatve (340.951,89 €)

Ostale kratkoročne terjatve predstavljajo večinoma terjatve iz naslova dejavnosti upravljanja večstanovanjskih objektov in
terjatve iz naslova vstopnega DDV.
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Tabela 16: Ostale kratkoročne terjatve

Vrsta terjatve Vrednost v (€)
Terjatve iz posl. za tuj račun – kto. 14 169.661
Terjatve do države – vstopni DDV – kto. 160 105.845
Terjatve za obresti 1.184
Ostale terjatve – kto. 165 64.262
SKUPAJ OSTALE TERJATVE 340.952

2.1.3 KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (385.257,28 €)
V tej postavki bilance stanja podjetje izkazuje kratkoročno odložene stroške, ki predstavljajo izdatke, povezane s poslovnimi
učinki v naslednjem obdobju. Saldo konta kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev predstavljajo naročnine na revije,
strokovno literaturo in časopise.

Tabela 17: Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

2018 (€) 2017 (€) I 18/17
190 Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 10.970 16.132 68,00
191 Kratkoročno nezaračunani prihodki 374.287 321.694 116,35
Skupaj 385.257 337.826 114,04

Vrednost kratkoročno nezaračunanih prihodkov na dan 31. 12. 2018 znaša 374.287 € in zajema prihodke, obračunane v letu
2019, za opravljene storitve v letu 2018:

· Še nepotrjena dela s strani nadzora oz. naročnikov (Občina) v 2018 pri dejavnostih energetika in gradbena enota;
· prihodke iz naslova negativne razlike pri dejavnosti UŠKO v 2018 ter
· prihodke iz naslova projektov.

Zunajbilančna sredstva (784.977 €)

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 (Ur. l. RS št. 11/2004, v nadaljevanju: Pravilnik o RS).

Tabela 18: Zunajbilančna sredstva

Konto Aktiva na dan 31.12.2018 (€) Pasiva na dan 31.12.2018 (€)
Dolgoročna obveznost za sredstva rezervnega sklada 989100 753.120
Dolgoročna obveznost do Občine Idrija 989290 22.226
TRR rezervni sklad 114000 281.049
Depoziti RS 183001 450.000
Terjatve za obresti RS 150617 570
Terjatve do etažnih lastnikov za RS 145001 50.265
Obveznost do dobaviteljev iz RS 245989 9.631
Terjatev RS do Komunale 114000 3.093

Saldo 784.977 784.977



Komunala Idrija Poslovno poročilo za leto 2018

98

Zunajbilančna sredstva (23.555.717,04 €)

Občina Idrija je kot lastnik infrastrukture za opravljanje obveznih javnih služb na območju Občine Idrija s Pogodbo o uporabi
javne infrastrukture z dne 18. 12. 2009 določila, da je Komunala najemnik te infrastrukture z namenom izvajanja GJS.

Pravna podlaga: Pogodba o najemu javna infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

· Občina Idrija in Komunala komunalno podjetje Idrija d.o.o. sta dne 1. 10. 2011 sklenili Pogodbo o najemu javne
infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: Pogodba),

· Občina Idrija in Komunala komunalno podjetje Idrija d.o.o. sta dne 20. 5. 2013 sklenili aneks št. 1 k Pogodbi,
· Občina Idrija in Komunala komunalno podjetje Idrija d.o.o. sta dne 24. 4. 2014 sklenili aneks št. 2 k Pogodbi,
· Občina Idrija in Komunala komunalno podjetje Idrija d.o.o. sta dne 15. 5. 2015 sklenili aneks št. 3 k Pogodbi,
· Občina Idrija in Komunala komunalno podjetje Idrija d.o.o. sta dne 25. 11. 2016 sklenili aneks št. 4 k Pogodbi,
· Občina Idrija in Komunala komunalno podjetje Idrija d.o.o. sta dne 14. 12. 2017 sklenili aneks št. 5 k Pogodbi,
· Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. je na podlagi Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA

Idrija d.o.o. (uradni list RS št. 58/14, 52/16, 57/16) pravni naslednik podjetja Komunala komunalno podjetje Idrija d.o.o.

Tabela 19: Knjigovodska vrednost aktiviranih osnovnih sredstev javne infrastrukture in opreme GJS na dan 31. 12. 2018

2.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (3.473.425,26 €)
Dolgove ločimo glede na vir, tj. finančni in poslovni, ter glede na dolžino odplačila, tj. kratkoročni in dolgoročni. Vsi dolgovi se
ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku, ki dokazujejo prejem denarnih
sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v primeru poslovnih dolgov pa: v primeru dolgoročnih dolgov prejem
praviloma opredmetenih osnovnih sredstev in v primeru kratkoročnih dolgov prejem kakega proizvoda/storitve ali opravljeno
delo oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v poslovnem izidu. Knjigovodska vrednost kratkoročnih dolgov je enaka
njihovi izvirni vrednosti, popravljeni za njihova povečanja ali zmanjšanja skladno s sporazumi z upniki, dokler se ne pojavi
potreba po njihovem prevrednotenju.

Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. Obveznosti se kasneje povečujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga
nadomestila), za katere obstaja sporazum z upnikom.
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Obveznosti se zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave v dogovoru z upnikom. Dolgoročne
obveznosti se zmanjšujejo tudi za tisti del, ki bo moral biti poplačan v manj kot letu dni, kar se izkazuje med kratkoročnimi
obveznostmi. Dolgoročne obveznosti se izkazujejo kot dolgoročne finančne obveznosti in dolgoročne poslovne obveznosti.
Obresti dolgoročnih obveznosti so finančni odhodki, razen če so vštete v nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev
ali vrednost zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje.Pri kratkoročnih obveznostih se ločeno izkazujejo kratkoročne
finančne obveznosti in kratkoročne poslovne obveznosti. Kratkoročne finančne obveznosti so dobljena posojila. Kratkoročne
poslovne obveznosti so dobljeni predujmi in varščine od kupcev, obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini, obveznosti za
nezaračunano blago in storitve, obveznosti do delavcev, obveznosti do državnih institucij in druge obveznosti. Obveznosti do
tujine so na bilančni presečni dan preračunane v domačo valuto.

2.2.1 KAPITAL (1.023.859,35 €)
Celotni kapital podjetja se obvezno 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 knjigovodske vrednosti. Pojavi se kot splošno prevrednotenje kapitala ali kot posebno prevrednotenje
kapitala. Občinski svet Občine Idrija in Občinski svet Občine Cerkno sta sprejela Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega
podjetja Komunala Idrija d.o.o. Posledica podeljenega statusa javnega podjetja so bistvene spremembe v strukturi kapitala.

Kapital tekočega leta je na dan 31. 12. 2018 izkazan v višini 1.023.859,35 € in je glede na 31. 12. 2017 za 288.657,65 €
manjši. Vse 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. Splošno prevrednotenje kapitala zaradi spremembe
kupne moči domače denarne enote v letu 2018 ni bilo opravljeno. 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).

Tabela 20: Kapital podjetja

2018 (€) 2017 (€) I 18/17
90 Vpoklicani kapital 210.935 210.935 100,00
902 Osnovni kapital - kapitalski deleži 210.935 210.935 100,00

91 Kapitalske rezerve 1.075.846 1.075.846 100,00
92 Rezerve iz dobička 23.744 23.744 100,00
920 Zakonske rezerve 23.744 23.744 100,00

921 Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0 0 -

93 Čisti dobiček ali čista izguba -286.666 1.992 -
930 Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 1.992 96.310 2,07

Čisti dobiček poslovnega leta 0 -

933 Čista izguba poslovnega leta 288.658 94.318 306,05

Oblikovanje rezerv za lastne deleže 0 0 -

932 Ostanek čistega dobička poslovnega leta 0 -

95 Presežek iz prevrednotovanja -

SKUPAJ 1.023.859 1.312.517 78,01

Vpoklicani kapital (210.935 €)

Osnovni kapital javnega podjetja znaša 210.935,67 €. Ustanoviteljici sta v osnovnem kapitalu javnega podjetja udeleženi z
naslednjimi deleži: Občina Idrija na podlagi osnovnega vložka v višini 179.341,78 € s 85,0220-% poslovnim deležem javnega
podjetja in Občina Cerkno na podlagi osnovnega vložka v višini 31.593,89 € s 14,9780-% poslovnim deležem.
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Kapitalske rezerve (1.075.846 €)

V letu 2018 se kapitalske rezerve niso spremenile.

Rezerve iz dobička (23.744 €)

Po 64. členu Zakona o gospodarskih družbah morajo zakonske rezerve dosegati 10 % osnovnega kapitala. V našem
podjetju torej zakonske rezerve v obsegu 10 % predstavljajo 21.094 €, ki so tako na dan 31. 12. 2018 zagotovljene.

Čisti poslovni izid poslovnega leta (-288.658,82 €)

V poslovnem letu 2018 je podjetje poslovalo z izgubo v višini 288.658,82 €.

2.2.2 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (162.533,10 €)
Tabela 21: Dolgoročne obveznosti

Predmet pogodbe Št. pogodbe Obveznost na
dan 31.12.2018

Obveznost na
dan 31.12.2017 I 18/17

Deželna banka Slovenije 99/16-DK-SP 91.667 141.667 64,71
Porsche leasing SLO d.o.o. 605040-605044 70.866
SKUPAJ 162.533 141.667 114,73

Kreditna sredstva po pogodbi 99/16-DK-SP kreditodajalca Deželne banke Slovenije d.d. so namenjena nakupu osnovnih
sredstev. Najem oz. leasing pri Porsche Leasing SLO d.o.o. pa je zagotovil nakup novih prepotrebnih delovnih vozil za
opravljanje dejavnosti.

2.2.3 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (2.287.032,81 €)
Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki v primeru kratkoročnih poslovnih
dolgov dokazujejo prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v
poslovnem izidu. Kratkoročnih dolgov do tujih oseb nimamo.

Tabela 22: Kratkoročne finančne obveznosti (541.891,11€)

Predmet pogodbe Št. pogodbe Obveznost na
dan 31.12.2018

Obveznost na
dan 31.12.2017 I 18/17

Deželna banka SLovenije ‒ limit TRR 491.891,11
Deželna banka Slovenije 99/16-DK-SP 50.000 50.000 100,00
SKUPAJ 541.891 50.000 1.083,78

Tabela 23: Kratkoročne poslovne obveznosti (1.745.141,70 €)

2018 (€) 2017 (€) I 18/17
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.424.923 1.463.045 97,39
220 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 1.424.923 1.463.045 97,39
23 Prejeti kratkoročni predujmi in varščine 3.397 984 345,22
24 Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 135.461 153.359 88,33
245 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 135.461 153.359 88,33
25 Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 128.696 121.424 105,99
251 Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 77.690 74.105 104,84
253 Kratkoročne obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 26.399 25.114 105,12
254 Kratkoročne obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 13.922 12.893 107,98
255 Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 10.685 9.312 114,74
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26 Obveznosti do državnih in drugih institucij 31.863 49.443 64,44
260 Obveznosti za obračunani DDV 1.992 0 -
264 Obveznosti za davek od dohodkov 0 0 -
265 Obveznost za prispevke od plač 19.331 31.377 61,61
265 Obveznost za prispevke in davke od pogodb 1.280 1.057 121,10
265 Okoljske dajatve 11.989 0,00
266 Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij – vodna povračila 9.260 5.020 184,46
28 Druge kratkoročne obveznosti 20.801 10.797 192,66
280 Kratkoročne obveznosti za obresti 12.575 4.493 279,88
285 Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 8.226 6.304 130,49

SKUPAJ 1.745.141 1.799.052 97,00

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (1.424.922,58 €)

Družba je v svojih knjigah izkazala kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev z zneski iz ustreznih listin o njihovem
nastanki, ki dokazujejo prejem materiala, blaga ali opravljeno storitev oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v
poslovnem izidu. Stanje teh obveznosti se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo za slabe 3 %. Družba ima svoje
obveznosti do dobaviteljev razčlenjene po naslednjih kontih:

Tabela 24: Obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do dobaviteljev Konto 31.12.2018 (€) 31.12.2017 (€) I 18/17
Obveznosti do dobaviteljev - ostalo 220000 1.358.157 1.407.828 96,47
Obveznosti do dobaviteljev – osnovna sredstva 220001 66.766 55.217 120,92
SKUPAJ 1.424.923 1.463.045 97,39

Slika 17: Mesečni prikaz gibanja obveznosti do dobaviteljev
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3. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Tabela 25: Izkaz poslovnega izida: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

2018 (€) 2017 (€) I 18/17

1. Čisti prihodki od prodaje 5.876.817 5.997.151 97,99
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 5.876.817 5.997.151 97,99
b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 0 0 -
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 -
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 69.607 0,00
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 63.522 39.558 160,58
A KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 5.940.339 6.106.316 97,28
B POSLOVNI ODHODKI 6.221.070 6.176.643 100,72
5. Stroški blaga, materiala in storitev 4.055.663 4.061.473 99,86
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 1.061.531 1.247.238 85,11
b) Stroški storitev 2.994.132 2.814.235 106,39
6. Stroški dela 1.803.423 1.667.239 108,17
a) Stroški plač 1.346.894 1.251.438 107,63
b) Stroški socialnih zavarovanj 250.109 229.048 109,19
c) Drugi stroški dela 206.420 186.753 110,53
7. Odpisi vrednosti 239.531 330.235 72,53
a) Amortizacija 219.506 201.261 109,07

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih 0 3.622 0,00

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 20.025 125.352 15,98
8. Drugi poslovni odhodki 122.453 117.696 104,04

Dobiček iz poslovanja 0 -
Izguba iz poslovanja 280.731 70.327 399,18
Finančni prihodki 20.017 6.513

9. Finančni prihodki iz deležev 0 0 -

a) Finančni prihodki iz deležev v družbah skupini 0 0 -

b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družah 0 0 -

c) Finačni prihodki iz deležev v drugih družbah 0 0 -

č) Drugi prihodki iz drugih naložb 0 0 -

10. Finančni prihodki iz danih posojil 20.017 1.640 1.220,55
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 0 0 -
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 20.017 1.640 1.220,55
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 0 4.873 0,00
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0 0 -
b) Finančni prihodki iz poslovnih terajtev do drugih 0 4.873 0,00
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0 -
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 36.998 23.320 158,65
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0 0 -
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 36.998 23.320 158,65
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic 0 0 -

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 0 -
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14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0 -

a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0 0 -

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0 0 -

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 -

15. Drugi prihodki 33.640 44.585 75,45
16. Drugi odhodki 24.587 51.768 47,49

Celotni dobiček 0 0
Celotna izguba 288.659 94.317

17. Davek iz dobička 0 0 -

18. Odloženi davki 0 0 -

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -288.659 -94.317 306,05

Obliko izkaza poslovnega izida določa zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 66. členu in Slovenski računovodski
standardi (SRS 21). Gre za predpisan izkaz poslovnega izida, ki temelji na obliki, določeni s IV. direktivo Evropske unije. Pri
oblikovanju izkaza poslovnega izida smo upoštevali tudi posebnosti iz določil SRS 32, ki določa računovodsko spremljanje
gospodarskih javnih služb.

Pripoznavanje prihodkov

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z
zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo
vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob nastanku.

Poslovni prihodki

Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo do finančnih prihodkov, so merjeni po prodajnih cenah
storitev, ki so določene v cenikih. Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi,
kompenzacije, premije in podobni prihodki. Prihodki se priznavajo na osnovi izdanih faktur na podlagi prodajnih cen,
zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje.

Tabela 26: Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu (5.876.871 €)

Kto. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 2018 (€) 2017 (€) I 18/17
760000 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 2.853.536 2.706.198 105,44
760110 Oskrba s pitno vodo - OPV 394.204 483.636 81,51
760100 Omrežnina - vodovod 519.259 530.238 97,93
760211 Odvajanje voda –kanalizacija 75.625 78.827 95,94
760210 Omrežnina - kanalizacija 331.985 356.902 93,02
760221 Čiščenje voda – ČN 167.111 78.827 212,00
760220 Omrežnina - ČN 236.533 198.390 119,23
760230 Greznice in MKČN 70.290 60.472 116,24
760231 Omrežnina greznice in MKČN 32.952 36.455 90,39
760300 Ravnanje s komunalnimi odpadki - RKO 577.831 626.802 92,19
760310 Cena javne infrastrukture - RKO 35.386 35.055 100,95
760400 Energetika 175.963 240.731 73,10
760500 Pogrebna in pokopališka dejavnost - PPD 56.290 54.894 102,54
760600 Tržne storitve – upravljanje stanovanj 117.023 88.314 132,51
760610 Upravljanje nepremičnin OI 32.786 28.984 113,12
760620 Upravljanje UŠKO 175.217 158.057 110,86
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761000 Tržne storitve - ostalo 24.827 113.992 21,78
76 SKUPAJ 5.876.817 5.997.151 97,99

Tabela 27: Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (63.521 €)

Kto. 2018 (€) 2017 (€) I 18/17
768100 Subvencija – omrežnina OPV 0 0 -
768210 Subvencija – omrežnina kanalizacija 0 0 -
768220 Subvencija – omrežnina ČN 0 0 -
768300 Subvencija – zbiranje RKO 0 0 -
769000 Prevrednotovalni poslovni prihodki 63.521 39.558 160,58

SKUPAJ 63.521 39.558 160,58

Tabela 28: Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (20.017 €)

Kto. Finančni prihodki 2018 (€) 2017 (€) I 18/17
775000 Prihodki od depozitov 27 1.639 2
775002 Prihodki od zamudnih obresti 19.825 4.873 407
775200 Prihodki od zamudnih obresti - najemnine 165 0 -
77 SKUPAJ 20.017 6.512 307

Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami in tudi
v zvezi s terjatvami v obliki obračunanih obresti. Finančni prihodki se priznavajo samo, kadar ne obstaja dvom glede njihove
velikosti in poplačljivosti. Med prihodki so zamudne obresti priznane šele ob plačilu.

Kot je prikazano v spodnji tabeli, so se prihodki od zamudnih obresti skokovito povečali, (SGI) kar sicer pomeni dodaten
prihodek podjetja, a je tudi pokazatelj, da se vse pogosteje srečujemo z zamudniki pri plačilu in posledično večjim razmikom
pri prejemu plačil za dejansko opravljeno storitev, katera je nam predstavljala tekoči strošek.

Tabela 29: Drugi prihodki (33.640 €)

Kto. Drugi prihodki 2018 (€) 2017 (€) I 18/17
786000 Prejete odškodnine 7.285 6.201 117,48
787001 Prihodki iz prejšnjih obdobij 175 6 -
787002 Povračila sodnih stroškov 7.433 1.419 523,82
787009 Drugi prihodki (uskladitev stanj IOP) 15.622 47.675 32,77
787011 Drugi prihodki - sofinanciranje projektov 3.125 0 -
78 SKUPAJ 33.640 55.301 60,83

Stroški in odhodki

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstva ali
s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.

Poslovne odhodke predstavljajo vsi stroški nastali v poslovnem letu, evidentirani po naravnih vrstah kot so stroški materiala,
stroški storitev, amortizacija, stroški dela, drugi stroški.

Podjetje plače zaposlenih delavcev in druge stroške dela obračunava in izplačuje po Kolektivni pogodbi za komunalne
dejavnosti. Stroški dela zaposlencev so v skladu s določili Kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti.

Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog. Prevrednotovalni poslovni odhodki se
pripoznajo, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje, ne glede na njihov vpliv na poslovni izid.

Tabela 30: Stroški blaga, materiala in storitev (4.055.663 €)
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2018 (€) 2017 (€) I 18/17
702 711 Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

40 Stroški materiala 1.061.531 1.247.238 85,11
400 Stroški materiala 473.570 661.892 71,55
402 Stroški energije 432.510 434.130 99,63

403 Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje
osnovnih sredstev 113.447 80.554 140,83

404 Odpis drobnega inventarja in embalaže 12.141 20.279 59,87

405 Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi ugotovljenih
popisnih razlik 5.928 1.521 389,77

406 Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 22.572 17.366 129,98
407 Drugi stroški materiala 1.362 31.496 4,33
41 Stroški storitev 2.994.132 2.811.235 106,51
410 Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev 1.325.812 1.248.718 106,17
411 Stroški transportnih storitev 62.727 53.780 116,64
412 Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev 54.264 17.714 306,33
413 Najemnine 1.122.076 1.116.367 100,51
414 Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 3.768 3.577 105,34
415 Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije 93.708 80.565 116,31
416 Stroški intelektualnih in osebnih storitev 251.638 205.795 122,28
417 Stroški sejmov, reklame in reprezentance 25.918 31.095 83,35

418 Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki
bremenijo podjetje 54.221 53.512 101,32

419 Stroški drugih storitev 0 123 0,00
SKUPAJ 4.055.663 4.058.473 99,93

Pri postavki 400 je prišlo do občutnega zmanjšanja stroškov v letu 2018 v primerjavi z letom 2017, in sicer v povezavi z
izgradnjo plinovoda Godovič ‒ Idrija, ki je v letu 2017 predstavljala velik del stroška materiala. Pri postavkah 403 in 412
razlika izhaja iz povečanja stroška servisa vozil, zaradi dotrajanosti in starosti voznega parka.

Odpisi vrednosti (239.531 €)

Amortizacija je obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortizirljivih sredstev, zmanjšana za ocenjeno preostalo vrednost.
Osnovna sredstva se amortizirajo posamično. Uporablja se enakomerni časovni obračun amortiziranja, in sicer po stopnjah,
ki so določene za posamezno osnovno sredstvo in se med obračunskim letom ne spreminjajo.

Uporabljene amortizacijske stopnje so nižje ali enake tistim, ki so priznane kot davčni odhodek. Opredmeteno osnovno
sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je razpoložljivo za uporabo za opravljanje dejavnosti,
za katero je namenjeno.

Tabela 31: Amortizacija (219.506 €)

2018 (€) 2017 (€) I 18/17
43 Amortizacija 219.506 201.261 109,07
430 Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 7.311 7.247 100,88
431 Amortizacija zgradb 13.824 11.924 115,94
432 Amortizacija opreme in nadomestnih delov 198.193 181.894 108,96
433 Amortizacija drobnega inventarja 178,23 196 90,93
72 Prevrednotovalni poslovni odhodki 20.025 128.974 15,53

720 Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev 0 3.622 0,00

721 Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi sredstvi, razen finančnih
naložb in naložbenih nepremičnin 20.025 125.352 15,98

722 Prevrednotovalni poslovni odhodki stroškov dela 0 0 -
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SKUPAJ 239.531 330.235 72,53

Tabela 32: Stroški dela (1.803.422 €)

2018 (€) 2017 (€) I 18/17
470 Plače zaposlencev 1.132.430 1.073.208 105,52

471 Nadomestila plač zaposlencev 214.464 178.230 120,33
472 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 23.511 20.806 113,00
473 Regres za letni dopust, bonitete, povračila in drugi prejemki zaposlencev 206.420 186.753 110,53

474 Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov
zaposlencev 226.597 208.242 108,81

475 Druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih
prejemkov zaposlencev 0 0 -

476 Nagrade vajencem skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 0 0 -

47 SKUPAJ 1.803.422 1.667.239 108,17

Pri postavki nadomestila plač zaposlencev lahko razlog za 20-% povečanje v primerjavi z letom 2017 iščemo v višjem
obračunanem znesku naslednjih postavk:

· Nadomestilo za koriščenje dopusta, ki je posledica večjega števila neizkoriščenega dopusta leta 2017 (razlog več
dolgih bolniških staležev in posledično nezmožnost koriščenja dopusta), ki je bil zato prenesen v 2018 in v tem letu tudi
koriščen in obračunan;

· nadomestilo za praznik, saj se je število praznikov, ki niso na dela prost dan, v letu 2018 rahlo povečalo v primerjavi z
letom 2017.

Komunalno podjetje je podpisnik kolektivne pogodbe za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti. V
skladu z določbami te kolektivne pogodbe in svojimi splošnimi akti je vsako delovno mesto razvrščeno v ustrezni tarifni in
plačilni razred in ovrednoteno z ustreznim koeficientom, ki odraža razmerje do najenostavnejšega dela.

Plača zaposlenega je sestavljena iz osnovne plače, dodatka za minulo delo ter dela plače na podlagi individualno ocenjene
delovne uspešnosti. Dodatki k osnovni plači so v skladu z kolektivno pogodbo in internim pravilnikom. Povprečna bruto plača
na zaposlenega za leto 2018 je bila 1.554,35 €. Vsem upravičencem je bil izplačan regres za letni dopust v bruto znesku
990,00 €. Direktor družbe je član uprave in prejema plačo na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi, ki jo je z njim sklenil
predsednik NS. Direktor je za leto 2018 prejel v skladu s pogodbo še regres za letni dopust v bruto znesku 990,00 € in
nagrado v višini 1.324,31 €. Prejel ni nobenih sejnin ali deležev v dobičku. V skladu z veljavno zakonodajo je bilo izplačanih
5 jubilejnih nagrad v skupni višini 6.964,02 €.

Tabela 33: Struktura finančnih in poslovnih odhodkov

Vrsta stroška 2018 (€) 2017 (€) 2018 - % 2017 - %
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0 0,00% 0,00%
Stroški materiala 1.061.531 1.247.238 16,96% 19,96%
Stroški storitev 2.994.132 2.846.268 47,84% 45,55%
Stroški dela 1.803.422 1.667.239 28,82% 26,68%
Amortizacija 219.506 201.261 3,51% 3,22%
Prevrednotovalni poslovni odhodki 20.025 128.974 0,32% 2,06%
Rezervacije 0 117.696 0,00% 1,88%
Stroški obresti 36.998 23.320 0,59% 0,37%
Drugi stroški 122.454 16.735 1,96% 0,27%
SKUPAJ 6.258.068 6.248.731 100,00% 100,00%
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Slika 18: Struktura stroškov v letu 2018 (€)

Tabela 34: Finančni odhodki (36.998 €)

2018 (€) 2017 (€) I 18/17
741 Odhodki za obresti 36.998 23.320 158,65

74 Prevrednotenje dolgov 0 0 -
77 SKUPAJ 36.998 23.320 158,65

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Finančni odhodki se pripoznajo po obračunu ne glede
na plačila, ki so povezana z njimi. Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi
dolgovi ter v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz
prevrednotenja kapitala.

Tabela 35: Drugi odhodki (24.583 €)

2018 (€) 2017 (€) I 18/17
756 Denarne kazni in odškodnine 479 100 479,00
757 Drugi odhodki (sponzorstva, donacije, izravnave) 24.104 16.635 144,90
78 Organizacija zimskih komunalnih iger - 35.033 -
75 SKUPAJ 24.583 51.768 47,49

Tabela 36: Čisti poslovni izid iz rednega delovanja

Prihodki 2018 (€) 2017 (€) 2018 - % 2017 - %
Čisti prihodki iz prodaje in usredstvenih
lastnih učinkov 5.876.817 5.983.427 98,05% 97,22%

Drugi prihodki od poslovanja 63.522 39.558 1,06% 0,64%
Usredstveni lastni proizvodi in storitve 0 69.607 0,00% 1,13%
Prihodki financiranja 20.017 6.513 0,33% 0,11%
Drugi prihodki 33.640 55.309 0,56% 0,90%
SKUPAJ 5.993.996 6.154.414 100,00% 100,00%

Odhodki 2018 (€) 2017 (€) 2018 - % 2017 - %

Vrednost prodanih poslovnih učinkov 6.221.070 6.208.676 99,02% 99,36%
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Odhodki financiranja 36.998 23.320 0,59% 0,37%

Drugi odhodki 24.587 16.735 0,39% 0,27%

SKUPAJ 6.282.655 6.248.731 100,00% 100,00%

Tabela 37: Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

Vrsta dobička / izgube 2018 (€) 2017 (€) I 18/17
Dobiček / izguba iz poslovanja -280.731 -116.084 24,18
Dobiček / izguba iz financiranja -16.981 -16.807 10,10
Dobiček / izguba iz drugega poslovanja 9.053 38.574 2,35
Davki 0 0 -
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -288.659 -94.317 30,61

DAVEK IZ DOBIČKA (0 €)

Družba Komunala d.o.o. v skladu z ZDDPO-2 za leto 2018 nima obveznosti plačila davka od dohodkov pravnih oseb.
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4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA

Tabela 38: Izkaz gibanja kapitala

Vpoklicani kapital

Kapitalske
rezerve

Rezerve iz dobička

Presežek iz
prevrednotenja

Preneseni čisti
poslovni izid

Čisti poslovni izid
poslovnega leta

SkupajOsnovni
kapital

Nevpoklicani
kapital

Zakonske
rezerve

Rezerve za
lastne

delnice in
lastne

poslovne
deleže

Lastne
delnice
in lastni
poslovni
deleži

Statutar
ne

rezerve

Druge
rezerve

iz
dobička

Prenese
ni čisti
dobiček

Prenesena
čista
izguba

Čisti
dobiček

poslovnega
leta

Čista
izguba

poslovne
ga leta

A.1.
Stanje konec prejšnjega
poročevalskega obdobja
31/12/2016

210.935,76 0 1.075.846,36 23.744,05 0 0 0 0 0 71.611,0 0 24.699,00 1.406.836,17

a) Preračuni za nazaj 0

b) Prilagoditve za nazaj 0

A.2. Začetno stanje poročevalskega
obdobja 01/01/2016 210.935,76 0 1.075.846,36 23.744,05 0 0 0 0 0 71.611 0 24.699,00 0 1.406.836,17

B.1. Spremembe lastniškega kapitala
‒ transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

č) Vnos dodatnih vplačil kapitala 0 0

d) Nakup lastnih delnic in lastnih
poslovnih deležev 0

e) Odtujitev oziroma umik lastnih
delnic in lastnih poslovnih deležev 0 0

B.2. Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.317,58 94.317,58

a) Vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obdobja

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a)
Razporeditev preostalega čistega
dobička primerjalnega
poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala

0

D. Končno stanje 31/12-2015 210.935,76 0 1.075.846,36 23.744,05 0 0 0 0 0 96.310 0 94.317,58 1.312.518,59
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5. SODILA
5.1 PRAVILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV, ODHODKOV TER IZKAZOVANJE SREDSTEV IN
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH IN OBČINAH
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5.2 PRAVILNIK O UPORABI SODIL ZA PRIPRAVO LOČENIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV V
SKLADU S 305. ČLENOM ENERGETSKEGA ZAKONA (EZ-1)
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Tabela 39: Poslovni izid Komunale Idrija po dejavnostih za obdobje 1. ‒ 12. 2018
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6. RAČUNOVODSKI KAZALNIKI

Vrednost v € Vrednost kazalnika INDEKS
TEKOČE PRETEKLO TEKOČE PRETEKLO TEKOČE/
LETO LETO LETO LETO PRETEKLO
2018 2017 2018 2017 LETO

1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA
a) stopnja lastniškosti financiranja

kapital 1.023.859 1.312.517
0,29 0,38 76

obveznosti do virov sredstev 3.473.425 3.404.242
b) stopnja dolgoročnosti financiranja

kapital + dolgoročni dolgovi 1.186.392 1.454.184
0,34 0,42 81

obveznosti do virov sredstev 3.473.425 3.404.242

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

a) stopnja osnovnosti investiranja
osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 1.554.108 1.561.122

0,45 0,45 100
sredstva 3.473.425 3.404.242

b) stopnja dolgoročnosti investiranja
dolg. sredstva (brez odloženih terjatev za davek) 1.554.108 1.561.122

0,45 0,45 100
sredstva 3.473.425 3.404.242

3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev
kapital 1.023.859 1.312.517

0,65 0,84 77
osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 1.554.108 1.561.122

b) neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)
likvidna sredstva 0 -101.007

0,10
kratkoročne obveznosti 2.287.033 1.950.058

c) pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)
likvidna sredstva + kratkoročne terjatve 1.265.517 1.263.154

0,55 0,65 85
kratkoročne obveznosti 2.287.033 1.950.058

d) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)
kratkoročna sredstva 1.534.060 1.505.294

0,67 0,77 87
kratkoročne obveznosti 2.287.033 1.950.058

5. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI
a) gospodarnost poslovanja

poslovni prihodki 5.940.339 6.092.592
0,95 0,98 97

poslovni odhodki 6.221.070 6.173.643

6. KAZALNIKI DONOSNOSTI
a) čista dobičkonosnost kapitala

čisti dobiček v poslovnem obdobju 0
0,00

povpr. vr. kapitala (brez č. dobička posl.obd.) 1.023.859
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7. RAZKRIVANJE VREDNOSTI JAVNE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE V NAJEMU SRS 32.9 (10. alinea)

Pravna podlaga: Pogodba o najemu javna infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

· Občina Idrija in Komunala komunalno podjetje Idrija d.o.o. sta dne 1. 10. 2011 sklenili Pogodbo o najemu javne
infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: Pogodba),

· Občina Idrija in Komunala komunalno podjetje Idrija d.o.o. sta dne 20. 5. 2013 sklenili aneks št. 1 k Pogodbi,
· Občina Idrija in Komunala komunalno podjetje Idrija d.o.o. sta dne 24. 4. 2014 sklenili aneks št. 2 k Pogodbi,
· Občina Idrija in Komunala komunalno podjetje Idrija d.o.o. sta dne 15. 5. 2015 sklenili aneks št. 3 k Pogodbi,
· Občina Idrija in Komunala komunalno podjetje Idrija d.o.o. sta dne 25. 11. 2016 sklenili aneks št. 4 k Pogodbi,
· Občina Idrija in Komunala komunalno podjetje Idrija d.o.o. sta dne 14. 12. 2017 sklenili aneks št. 5 k Pogodbi,
· Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. je na podlagi Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA

Idrija d.o.o. (uradni list RS št. 58/14, 52/16, 57/16) pravni naslednik podjetja Komunala komunalno podjetje Idrija d.o.o.

Tabela 40: Knjigovodska vrednost aktiviranih osnovnih sredstev javne infrastrukture in opreme GJS na dan 13. 12. 2018



Komunala Idrija Poslovno poročilo za leto 2018

123

8. RAZKRITJA PO ENERGETSKEM ZAKONU

Tabela 41: Izkaz poslovnega izida po dejavnostih (€)

Zap.št. POSTAVKA Proizvodnja in
Distribucija DT

Tržne in ostale
neenergetske
dejavnosti

Skupaj IPI družba

1 Čisti prihodki od prodaje 182.280,74 5.694.536,38 5.876.817,12

2 Sprememba vred. zalog proizvodov in ned. proizv. 0,00 0,00 0,00

3 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0,00 0,00 0,00

4 Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 0,00 63.521,53 63.521,53

POSLOVNI PRIHODKI 182.280,74 5.758.057,91 5.940.338,65

5 Stroški blaga, materiala in storitev 182.271,73 3.873.391,54 4.055.663,27

5.a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški
porabljenega materiala 160.989,65 900.541,56 1.061.531,21

‒ od tega stroški porabljenega materiala 160.989,65 900.541,56 1.061.531,21

5.c) Stroški storitev 21.282,08 2.972.849,98 2.994.132,06

6 Stroški dela 31.839,95 1.771.582,29 1.803.422,24

6.a) Stroški plač 23.779,81 1.323.114,12 1.346.893,93

6.b) Stroški socialnih zavarovanj 4.415,74 245.692,83 250.108,57

6.c) Drugi stroški dela 3.644,40 202.775,34 206.419,74

7 Odpisi vrednosti 2.089,21 237.441,42 239.530,63

7.a) Amortizacija 2.089,21 217.416,88 219.506,09

7.b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih 0,00 0,00 0,00

7.c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0,00 20.024,54 20.024,54
8 Drugi poslovni odhodki 969,75 121.483,79 122.453,54

‒ od tega stroški emisijskih kuponov 0,00 0,00 0,00
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA -34.889,90 -245.841,13 -280.731,03

9 Finančni prihodki iz deležev 0,00 0,00 0,00

9. a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 0,00 0,00 0,00

9.b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 0,00 0,00 0,00

9.c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 0,00 0,00 0,00

9.č) Finančni prihodki iz drugih naložb 0,00 0,00 0,00

10 Finančni prihodki iz danih posojil 744,69 19.272,65 20.017,34

10.a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 0,00 0,00 0,00

10.b) Finančni prihodki iz posojil, danim drugim 744,69 19.272,65 20.017,34

11 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 0,00 0,00 0,00

11.a) Finančni prih. iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0,00 0,00 0,00

11.b) Finančni prih. iz poslovnih terjatev do drugih 0,00 0,00 0,00

12 Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0,00 0,00 0,00

13 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 1.421,66 35.576,71 36.998,37

13.a) Finančni odh. iz posojil, prejetih od družb v skupini 0,00 0,00 0,00

13.b) Finančni odh. iz posojil, prejetih od bank 1.421,66 35.576,71 36.998,37

13.c) Finančni odh. iz izdanih obveznic 0,00 0,00 0,00

13.č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0,00 0,00 0,00
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14 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0,00 0,00 0,00

14.a) Finančni odh. iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0,00 0,00 0,00

14.b) finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0,00 0,00 0,00

14.c) finančni odh. iz drugih poslovnih obveznosti 0,00 0,00 0,00

POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA -35.566,87 -262.145,19 -297.712,06

15 Drugi prihodki 1.059,33 32.580,55 33.639,88

16 Drugi odhodki 289,59 24.297,05 24.586,64

17 Davek iz dobička 0,00 0,00 0,00

18 Odloženi davki 0,00 0,00 0,00
19 ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -34.797,13 -253.861,69 -288.658,82

Število zaposlenih na dejavnosti na dan 31. 12. 1,00 67 68,00
Povprečno število zaposlenih na dejavnosti v letu glede na število
delovnih ur 1,00 67,04 68,04

OBLIKOVANJE ZAKONSKIH REZERV PO DEJAVNOSTIH 0,00 0,00
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Tabela 42: Sredstva družbe po dejavnostih (€)

Zap. št. POSTAVKA Distribucija DT
Tržne in ostale
neenergetske
dejavnosti

Skupaj sredstva
družba

SREDSTVA 91.249,27 3.382.175,99 3.473.425,26
A Dolgoročna sredstva 60.250,91 1.493.856,60 1.554.107,51

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 1.956,78 42.498,44 44.455,22
1. Dolgoročne premoženjske pravice 1.956,78 42.498,44 44.455,22
2. Dobro ime 0,00 0,00 0,00
3. Predujmi za neopredmetena sredstva 0,00 0,00 0,00
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0,00 0,00 0,00
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00 0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva 58.294,13 1.451.358,16 1.509.652,29
1. Zemljišča in zgradbe 25.237,87 548.339,10 573.576,97

1. a) Zemljišča 7.902,99 171.700,77 179.603,76
1. b) Zgradbe 17.334,88 376.638,33 393.973,21
2 Proizvajalne naprave in stroji 0,00 0,00 0,00
3 Druge naprave in oprema 33.056,26 900.945,06 934.001,32
4 Opredmetena osnovna sredstva, ki se prodobivajo 0,00 2.074,00 2.074,00

4.a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0,00 2.074,00 2.074,00
4.b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0,00 0,00 0,00
5. Osnovna čreda 0,00 0,00 0,00
6. Večletni nasadi 0,00 0,00 0,00

III. Naložbene nepremičnine 0,00 0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe 0,00 0,00 0,00
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00 0,00
1.a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0,00 0,00
1.b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 0,00 0,00
1.c) Druge delnice in deleži 0,00 0,00
1.č) Druge dolgoročne finančne naložbe 0,00 0,00
2. Dolgoročna posojila 0,00 0,00 0,00
2.a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 0,00 0,00
2.b) Dolgoročna posojila drugim 0,00 0,00
2.c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital 0,00 0,00

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0,00 0,00 0,00
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0,00 0,00
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 0,00 0,00
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 0,00 0,00

VI. Odložene terjatve za davek 0,00 0,00
4. Predujmi za zaloge 122.625,03 122.625,03

III. Kratkoročne finančne naložbe 0,00 0,00 0,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00 0,00
1.a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0,00 0,00
1.b) Druge delnice in deleži 0,00 0,00
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1.c) Druge kratkoročne finančne naložbe 0,00 0,00
2. Kratkoročna posojila 0,00 0,00 0,00
2.a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 0,00 0,00
2.b) Kratkoročna posojila drugim 0,00 0,00
2.c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital 0,00 0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 30.998,36 1.234.518,98 1.265.517,34
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0,00 0,00
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 30.998,36 893.567,09 924.565,45
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 340.951,89 340.951,89

V. Denarna sredstva 145.918,10 145.918,10
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 385.257,28 385.257,28

Zunajbilančna sredstva 24.337.600,25 24.337.600,25
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Tabela 43: Obveznosti do virov sredstev družbe po dejavnostih

Zap. št. POSTAVKA Distribucija DT
Tržne in ostale
neenergetske
dejavnosti

Skupaj obveznosti
do virov družba

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 91.249,27 3.382.175,99 3.473.425,26
A Kapital 11.027,29 1.012.832,06 1.023.859,35

I. Vpoklicani kapital 9.281,03 201.654,73 210.935,76
1. Osnovni kapital 9.281,03 201.654,73 210.935,76
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0,00 0,00 0,00

II. Kapitalske rezerve 0,00 1.075.846,36 1.075.846,36

III. Rezerve iz dobička 1.045,00 22.699,05 23.744,05
1. Zakonske rezerve 1.045,00 22.699,05 23.744,05
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0,00 0,00 0,00
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 0,00 0,00 0,00
4. Statutarne rezerve 0,00 0,00 0,00
5. Druge rezerve iz dobička 0,00 0,00 0,00

IV. Revalorizacijske rezerve 0,00 0,00 0,00

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0,00 0,00 0,00

VI. Preneseni čisti poslovni izid 392,15 1.599,85 1.992,00

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 309,11 -288.967,93 -288.658,82
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0,00 0,00 0,00
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 0,00 0,00
2. Druge rezervacije 0,00 0,00
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0,00 0,00
C. Dolgoročne obveznosti 0,00 162.533,10 162.533,10

I. Dolgoročne finančne obveznosti 0,00 162.533,10 162.533,10
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0,00 0,00
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0,00 0,00
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 162.533,10 162.533,10
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 0,00 0,00

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00 0,00
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0,00 0,00
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 0,00 0,00
3. Dolgoročne menične obveznosti 0,00 0,00
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 0,00 0,00
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00

III. Odložene obveznosti za davek 0,00 0,00
Č. Kratkoročne obveznosti 80.221,98 2.206.810,83 2.287.032,81
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0,00 0,00

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0,00 541.891,11 541.891,11
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0,00 0,00
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 50.000,00 50.000,00
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 0,00 0,00
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4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 491.891,11 491.891,11

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 80.221,98 1.664.919,72 1.745.141,70
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0,00 0,00
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 80.221,98 1.344.700,60 1.424.922,58
3. Kratkoročne menične obveznosti 0,00 0,00
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 0,00 0,00
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 320.219,12 320.219,12
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0,00 0,00

Zunajbilančne obveznosti 24.337.600,25 24.337.600,25
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III. PRILOGE
PRILOGA A: Pojasnila k izkazom (69. člen ZGD-1)

5. točka 2. odstavka 69. člena ZGD-1

Družba nima obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom in evidentiranje v ločenih evidencah še ni vzpostavljeno.

4. točka 2. odstavka 69. člena ZGD-1

Družba nima finančnih obveznosti, ki niso izkazane v bilanci stanja in so pomemben podatek za oceno finančnega položaja
družbe.

6. točka 2. odstavka 69. člena ZGD-1

Družba upravi v letu 2018 ni odobrila posojil.

5. točka 3. odstavka 69. člena ZGD-1

Družba nima odobrenega kapitala oziroma ni pogojno povečala osnovnega kapitala.

8. točka 2. odstavka 69. člena ZGD-1

Družba nima obveznosti z rokom dospelosti daljšim od petih let.

10. točka 2. odstavka 69. člena ZGD-1

Družba nima lastnih deležev.

14. točka 2. odstavka 69. člena ZGD-1

Transakcije, ki jih je družba začela s povezanimi strankami, vključno z zneski takšnih transakcij, naravo razmerja s
povezanimi strankami in drugimi podatki o transakciji, potrebnimi za razumevanje finančnega stanja družbe, če so te
transakcije pomembne in niso bile opravljene pod običajnimi tržnimi pogoji. Podatke o posameznih transakcijah lahko družba
prikaže v zbirni obliki glede na njihovo vrsto, razen kadar so za razumevanje učinka transakcij s povezanimi strankami
potrebni ločeni podatki. Povezana stranka je tista oseba, ki je kot taka opredeljena v mednarodnih standardih
računovodskega poročanja. Iz transakcij se lahko izvzamejo transakcije med obvladujočo in odvisno družbo, če je
obvladujoča družba imetnica vseh deležev odvisne družbe, razen če se z vrednostnimi papirji katere od družb trguje na
organiziranem trgu.

6. točka 3. odstavka 69. člena ZGD-1

Družba nima izdanih delnic.

7. točka 3. odstavka 69. člena ZGD-1

Družba ni izdala dividendne obveznice, zamenljive obveznice, obveznice s prednostno pravico do nakupa delnic oziroma
druge vrednostne papirje.

8. točka 3. odstavka 69. člena ZGD-1

Družba ni družbenik v drugi družbi, kjer bi neomejeno osebno odgovarjala za obveznosti te družbe.

9. in 10. točka 3. odstavka 69. člena ZGD-1

Družba nima obvladujoče družbe

15. točka 3. odstavka 69. člena ZGD-1

Družba nima oblikovanih rezervacij.

12. točka 3. odstavka 69. člena ZGD -1
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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.

17. točka 3. odstavka 69. člena ZGD-1

Družba ima oblikovane zakonske rezerve v višini 23.744 €.

1. točka 4. odstavka 69. člena ZGD -1

Razčlenitev čistih prihodkov od prodaje po posameznih področjih poslovanja družbe ali posameznih zemljepisnih trgih, če se
glede organizacije prodaje proizvodov, ki so značilni za redno poslovanje, ali opravljanja storitev, ki so značilne za redno
poslovanje družbe, posamezna področja poslovanja družbe ali posamezni zemljepisni trgi, na katerih posluje družba, med
seboj pomembno razlikujejo. Teh podatkov ni treba razkriti, če bi zaradi tega družbi lahko nastala pomembnejša škoda, mora
pa biti v prilogi k izkazom pojasnjeno, da je bilo zaradi navedenih razlogov opuščeno razkritje podatkov iz prvega stavka te
točke.

18. točka 3. odstavka 69. člena ZGD-1

Družba je imela na dan 31. 12. 2018 redno zaposlenih 71 oseb z naslednjo izobrazbeno strukturo:

Tabela 44: Izobrazbena struktura zaposlenih

Zap. št. Stopnja izobrazbe Št. zaposlenih
1 I Nedokončana osnovna šola 2
2 II Osnovna šola 14
3 III Skrajšan program srednjega izobraževanja 2
4 IV Srednja poklicna šola 20
5 V Srednja teh.šola in gimnazija 12
6 VI Višja strokovna 12
7 VII Magisterij znanosti, univerzitetna izobrazba, visoka strokovna izobrazba 9

SKUPAJ 71

1. točka 4. odstavka 69. člena ZGD-1

Členitev izkaza poslovnega izida je bila narejena po drugem odstavku 62. člena ZGD in pojasnila niso potrebna.

2. točka 4. odstavka 69. člena ZGD-1

Razkritje zneskov za revizorja: Strošek revidiranja v letu 2018 je znašal 7.311,60 €.

3. točka 3. odstavka 69. člen ZGD -1

Prejemki članov uprave (individualna pogodba o zaposlitvi) v letu 2018 znašajo 62.223,94 €.

Tabela 45: Izplačila za obdobje: 1. 1. 2019 ‒ 31. 12. 2018

Vrsta izplačila Individualna pogodba 1
Plača 54.222,72
Regres 1.030,00
Dodatek za prevoz 3.544,71
Dodatek za malico 957,44
Ostala povračila stroškov 1.093,06
Nagrada 1.376,01
Skupaj 62.223,94
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