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1. UVOD 
 

1.1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 
 

Firma 

Skrajšana firma 

Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.  

Komunala d.o.o. 

Sedež Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija 

Telefon 05 37 27 200 

Telefaks 05 37 72 237 

E-naslov info@komunalaidrija.si 

Spletna stran www.komunalaidrija.si 

Osnovna dejavnost 36.000 (Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode) 

Datum vpisa v sodni register 9. 3. 1990 

Registrski vložek 1/00227/00 

Identifikacijska številka za DDV SI13286218 

Matična številka 5144647000 

Osnovni kapital 

Odgovorni osebi za sestavo poročila 

 

Sodelavci pri pripravi dokumenta 

210.935,67 €  

Direktorica, mag. Brigita Šen Kreže 

Vodja finančno računovodskega področja, Klavdija Plestenjak 

Ana Šimenc, Špela Bratož Božič, vodje dejavnosti 

 

 

Statusno pravni položaj družbe 
 

V letu 2019 ustanoviteljici Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (v nadaljevanju: Komu-

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

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

 

V maju 2019 je bil sprejet prenovljeni Odlok o ustanovitvi in organiziranju  

Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.1, s katerim se je pomembno spremenila 

organizacija in način upravljanja podjetja. Med organe upravljanja se je umestilo 

še nadzorni svet, ki nadzoruje vodenje poslov podjetja. V njem je pet članov, od katerih dva 

imenuje Občina Idrija, enega Občina Cerkno, dva pa sta izvoljena izmed delavcev javnega 

podjetja. Z odlokom so se določile in uskladile naloge in pristojnosti posameznih organov 

družbe (skupščine, nadzornega sveta in direktorja).  

 

Naloge in pristojnosti Sveta ustanoviteljic javnega podjetja, kot organa za uresničevanje ustanoviteljskih pravic, so se prav 

tako prenovile, saj je bil maja 2019 sprejet še Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.2 

 

V obravnavanem poslovnem letu je bil za vodenje oziroma zastopanje podjetja odgovoren direktor Beno Fekonja, kateremu 

se je polni štiriletni mandat iztekel 31. decembra 2019. 

  

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

 

 
Spoštovani! 

 

Pred vami je poročilo o poslovanju našega podjetja v preteklem letu. V njem povze-

mamo pomembne informacije o poslovanju podjetja, tako s finančnega, kot tudi dru-

gih vidikov poslovanja. Prav tako razkrivamo druge podatke, kot nam nalaga po-

dročna zakonodaja, in izpostavljamo najpomembnejše dejavnike, ki so vplivali na po-

slovanje in so zaznamovali leto 2019.  

 

V tem letu sta občini lastnici, Idrija in Cerkno, sprejeli nov Odlok o ustanovitvi in orga-

niziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. Z njim je bil določen nov organ nad-

zora vodenja podjetja, to je Nadzorni svet. Poleg navedenega odloka je bil sprejet še 

Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. Na podlagi obeh odlokov sta lastnici sprejeli 

tudi novo Družbeno pogodbo podjetja. 

 

Z začetkom leta 2020 se je spremenilo tudi vodstvo podjetja. Svojo funkcijo sem v podjetju nastopila s 1. aprilom 2020, pred 

tem je podjetje vodil začasni direktor, g. Marijan Mržek. Prav zaradi navedenega se v tem pismu bolj kot v leto 2019 usmerjam 

v leto 2020 in prihodnja obdobja.  

 

V času, ko pišem to pismo, je novi korona virus že dodobra preoblikoval naš način življenje. Verjetno si nihče izmed nas ni niti 

v najhujši nočni mori predstavljal, da bi se lahko kot posameznik ali družba kot celota, znašli v takšni izjemni situaciji, kot v 

kakšnem znanstvenofantastičnem filmu. Žal ni tako.  

 

Obvladovanje trenutnih razmer za vse nas predstavlja res poseben izziv, saj se z njimi soočamo prvič v takih razsežnostih in 

s tako nepredvidljivim trajanjem ali posledicami. Upam, da se bo stanje čim prej normaliziralo in bomo lahko celovito začeli 

uresničevati načrte in slediti uveljavljanju nujnih izboljšav, ki sem jih zastavila že v svojem programu. Naj izpostavim le najpo-

membnejše: 

 

o postaviti nabavno–skladiščno službo, ki bo učinkovito delovala od naročila do dobave, vključno z izboljšavo evidenc skla-
diščnega poslovanja (zagotoviti centralno skladišče, kar bo omogočilo pregledno, učinkovito in optimalno skladiščno po-
slovanje), 

o pregledati procese, jih optimizirati in vpeljati po novi optimizirani poti, 
o takojšna vzpostavitev mehanizma stalne, učinkovitejše izterjave zapadlih terjatev, 
o vzpostaviti mehanizem, ki bo zagotavljal sledljivost od izvedbe del do takojšnjega obračuna na vseh dejavnostih podjetja, 
o pregledati in predlagati lokalni skupnosti možnosti glede optimizacije košarice storitev in s tem posledično tudi zniževanja 

stroškov izvajanja, 
o sprotno usklajevanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
o glede na finančni položaj bo verjetno nujno reprogramirano oziroma novo zadolževanje, da se zmanjša tveganja, pove-

zana s plačilno sposobnostjo in za zagotovitev temeljev za lažjo in hitrejšo izvedbo ukrepov izboljšanja učinkovitosti in 
uspešnosti poslovanja, 

o preveriti in po potrebi izboljšati izrabo osnovnih sredstev, kot so kamioni, stroji in druga oprema. V primeru, če se ugotovi, 
da se katero izmed osnovnih sredstev ne uporablja, se predlaga odprodaja le-tega, 

o vzpostaviti stalno komunikacijo z zaposlenimi in med njimi, s čimer bo zagotovljen učinkovit, konstanten in nemoten pretok 
informacij, ki bo omogočal lažje razumevanje sprejetih odločitev in bodočih načrtov in s tem učinkovitejše in uspešnejše 
izvajanje nalog, 

o dvigniti zavest zaposlenih, da je vsak zaposleni ogledalo podjetja in da smo servis občanom in hkrati ključna usmeritev: 
ravnati tako, da se veča zadovoljstvo uporabnikov, 

o preveriti katere dejavnosti imajo potencial in po svoji vsebini tudi sodijo v komunalno dejavnost; če se ugotovi, da katera 
izmed dejavnosti nima ne potenciala, ter nekako ne sodi v okvire komunalne dejavnosti, je smiselno le-to predlagati za 
izločitev, 

o pripraviti sanacijske programe za enote, ki ne poslujejo pozitivno, 
o vzpostaviti učinkovito povezavo med področji in enotami, 
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o konstruktivno sodelovanje s predstavniki lastnikov, Nadzornim svetom, kot tudi občinskimi organi, pristojnimi za posame-
zno področje, 

o z občinami lastnicami javne infrastrukture aktivno sodelovati pri pripravi proračunskih postavk in pripravljati predloge novih 
gradenj ali obnov javne infrastrukture, 

o podjetje vključiti na socialno omrežje facebook, preko katerega bomo občane spodbujali k odgovornemu ravnanju do 
okolja in jih obveščali o različnih aktivnostih, 

o aktivno izobraževanje otrok v šolah in vrtcih z vseh okoljskih vidikov, se povezovati z različnimi društvi in ustanovami ter 
okoljsko zavest vzpodbujati tudi pri drugih generacijah in družbenih skupinah. 

 

Menim, da je takojšnje in dosledno uresničevanje zastavljenih ciljev nujno za obvladovanje in reševanje globoke finančne krize, 

v kateri je trenutno podjetje in se hkrati zavedam tudi zahtevnosti dela, ki je pred nami za izboljšanje tega položaja. Podjetje 

tako v letu 2020 in prihodnjih letih čaka ogromno aktivnosti, ki bodo vpete v vse procese, ki se odvijajo v podjetju. Prioritetni 

pa bodo zlasti ukrepi za zagotavljanje tekoče likvidnosti in izboljšanje rentabilnosti poslovanja.  

 

Verjamem, da nam bo z maksimalnim vložkom svojih znanj in izkušenj, predanostjo zaposlenih in ob podpori drugih deležnikov, 

uspelo te smernice tudi uresničiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

skimi standardi.     

 

Idrija, 22. junij 2020 
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2. POSLOVNO POROČILO 
 

2.1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN KADRI 
 

 

V letu 2019 se organizacijska struktura temeljnih dejavnosti ni spreminjala, smo pa s prodajo povezane družbe Raufnk d.o.o. 
zaključili z izvajanjem dimnikarske dejavnosti. Ob koncu obravnavanega obdobja so bile tako dejavnosti podjetja razdeljene 
na štiri področja: 
 
1. Področje Vodovod, odpadki in kanalizacija (v nadaljevanju: VOODKA); 
2. Področje Skupne komunalne službe (v nadaljevanju: SKS), ki zajema letno in zimsko vzdrževanje cest,  vzdrževanje 

javnih utrjenih in zelenih površin ter gradbeno dejavnost, od februarja 2019 naprej pa tudi pogrebno in pokopališko de-
javnost; 

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

 

 
 

 

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v podjetju zaposlenih 67 oseb, kar je 5 manj kot leto pred tem.  
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Povprečna starost zaposlenih ostaja relativno visoka, do-
sega skoraj 44 let, ne spreminja se tudi relativni delež 
starejših zaposlenih, kar predstavlja določene omejitve 
za organiziranje oziroma nemoteno izvajanje delovnih 
zavez (npr. več bolniških odsotnosti).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glede na preteklo leto se izobrazbena struktura zaposlenih 

ni bistveno spremenila. Je odraz vrste pretežnih dejavno-

sti, ki jih podjetje izvaja, saj ima večina zaposlenih pridob-

ljeno izobrazbo do V. stopnje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi struktura zaposlenih glede na spol odraža naravo dela v 

naših dejavnostih. Kljub temu, da podjetje ne postavlja omeji-

tev pri zaposlovanju, bistvenih sprememb strukture zaposlenih 

glede na spol ne pričakujemo. Večina žensk je zaposlenih v 

finančno-računovodski službi. Glede na delež žensk v podjetju 

so približno enakomerno zastopane na vseh ravneh podjetja.  
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V letu 2019 se je povprečno število nadur 

ponovno povečalo in je še vedno relativno 

visoko, kar zahteva dodatno analizo vzro-

kov za njihov nastanek, da se prepreči pre-

komerno obremenjenost posameznih za-

poslenih ali pa neracionalno izrabo delov-

nega časa.  

 

 

 

 

 

 

 

V izračun tega kazalnika so upoštevane bolniške od-

sotnosti, ki bremenijo stroške dela podjetja. Glede na 

leto 2018 so ostale na podobni ravni, so pa bistveno 

nižje kot leta 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Za izboljšanje pogojev dela si prizadevamo delavcem zagotoviti kakovostno delovno okolje in takšno delovno in zaščitno 

opremo, ki ne bo le zadostovala minimalnim standardnim zahtevam, ampak bo tudi funkcionalna, uporabna in primerno vzdr-

žljiva. Ustrezno urejamo tudi druge vidike varstva pri delu (usposabljanja, sistematske preglede, nadzor gradbišč).  

 

Skladno z zavezami, ki izhajajo iz zakonodaje s področja varstva pri delu, bomo v prihodnje še več pozornosti namenili boljši 

organiziranosti in izvedbi ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu.  

 

Povezanost in pripadnost zaposlenih vzpodbujamo z različnimi aktivnostmi, npr. udeležbo na letnih in zimskih komunalnih 

igrah, različnimi pohodi, izleti in drugimi oblikami druženja.  

 

 

2.2. SPLOŠNO O POSLOVANJU V LETU 2019 
 

 
Poslovanje v letu 2019 je zaznamovalo predvsem naslednje: 

 

- obseg poslovanja v delu gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS) se je v primerjavi z letom prej znižal, kar je 

predvsem posledica manjšega obsega pri vzdrževanju cest  in javnih površin ter pri oskrbi s pitno vodo; 

- pri drugih dejavnostih so realizirani poslovni prihodki za nekaj manj kot četrtino presegli vrednosti preteklega leta  – 

zlasti zaradi večjega obsega del gradbene dejavnosti; 

- cene storitev GJS varstva okolja smo v letu 2019 uspeli uskladiti samo v občini Idrija, za območje občine Cerkno (za 

dejavnosti zbiranja odpadkov) so cene zvišane šele s 1. aprilom 2020. Glede na to, da se (zlasti v nekaterih delih cen) pritiski 

naraščajočih nabavnih cen materialov in storitev še stopnjujejo, so sprotna preverjanja skladnosti teh cen nujna. K rednemu 

letnemu usklajevanju cen nas zavezuje tudi zakonodaja s tega področja; 

- skladno z ugotovitvami poročil revizije poslovanja, so bile v sklopu zaključnih opravil za sestavo računovodskih izkazov oziroma 

popisa sredstev, izvedene temeljitejše in celovitejše presoje stanj na posameznih kontih. Najpomembnejše so uskladitve pri 
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terjatvah in aktivnih časovnih razmejitvah. Občuten padec vrednosti teh dveh ekonomskih kategorij je v največji meri posle-

dica dokončnih odpisov terjatev oziroma izločitev iz evidenc, ki se je izvedla ob popisnem presojanju terjatev. Zaradi neuspešne 

izterjave prek sodišč oziroma zaključenih insolvenčnih postopkov ali iz razloga neekonomičnosti nadaljevanja izterjave, je družba 

tako dokončno odpisala terjatve v skupni vrednosti 212.325 €. Večino tega zneska se nanaša na odpis terjatve do Občine Idrija 

iz naslova nepriznanih bremepisov za kritje presežka upravičenih stroškov dejavnosti UŠKO. Poleg navedenega vrednosti ter-

jatev zmanjšujejo tudi popravki vrednosti terjatev, ki so bili ob koncu leta dodatno oblikovani v znesku 39.559 € za tiste terjatve, 

za katere se ocenjuje zmanjšana možnost poplačila; 

- kljub večjemu obsegu gradbene dejavnosti, uskladitvi cen GJS varstva okolja v Občini Idrija in nekaterim izboljšavam rentabil-

nosti poslovanja, je bil uresničen še dodaten upad donosnosti poslovanja in realizirana visoka izguba v višini 477.947 €. 

K temu je pomembno prispevalo nadaljevanje neuspešnosti poslovanja dela tržnih dejavnosti (zlasti gradbeništva) in GJS vzdr-

ževanja cest in javnih površin, kar je v določeni meri tudi posledica (pre) nizkih prodajnih cen teh storitev. Dodatni vir izgube pa 

so nakopičeni odpisi oziroma slabitve terjatev, kot smo pojasnili že v prejšnji alineji; 

- skupna vrednost nekrite izgube ob koncu leta 2019 tako že presega 900.000 € in se je globoko zarezala v dolgoročne vire 

financiranja ter pomembno ogroža finančno stabilnost oziroma plačilno sposobnost podjetja. Za dodatno analizo finančnega 

položaja v nadaljevanju predstavljamo še izbor nekaterih kazalcev in kazalnikov uspešnosti poslovanja, temu pa sledijo še po-

jasnila o poslovanju v GJS oziroma drugih dejavnostih. 

 

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

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

 

 

Področje Naziv kazalca oz. kazalnika 2019 2018 I 19/18 

Podjetje kot celota 

Čisti poslovni izid na zaposlenega (v €) -6.922 -6.016 115 

Dodana vrednost na zaposlenega (v €) 25.692 23.844 108 

Ravnanje z odpadki 

Količina nekoristnih odpadkov na preb. v Idriji (v kg) 160,1 165,3 97 

Količina nekoristnih odpadkov na preb. v Cerknem (v kg) 128,7 138,4 93 

Delež ločeno zbranih odpadkov v Idriji (v %) 61,6 60,3 102 

Delež ločeno zbranih odpadkov v Cerknem (v %) 63,4 61,4 103 

Oskrba s pitno vodo 

Količina prodane pitne vode (v m3) 492.768 495.869 99 

Delež vodnih izgub (v %) 43,3 42,3 102 

Odpadne vode 

Količina odvedene odpadne vode (v m3) 386.710 390.203 99 

Količina odvedene odpadne vode v greznice in MKČN (v m3) 148.012 152.927 110 

Pokopališče Ureditev klasičnih in žarnih grobov 166 175 95 

Javne površine Dolžina vzdrževanih cest (v km) 388,8 388,8 100 

Gradbeništvo Doseženi neposredni poslovni prihodki dejavnosti (v €) 817.760 646.752 126 

 

 

 

Poslovanje GJS 

 
Količine prodaje pitne vode so glede na leto 2018 na podobni ravni, načrtovane pa presegajo za 16.908 m3 oz. 3,6 %. Trend 
upadanja količin prodane pitne vode, ki ga zaznavamo v zadnjih dveh letih, je sicer v celoti posledica manjše porabe v gospo-
darstvu. 
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Povečanje vodnih izgub je posledica nekaj več 

okvar primarnih vodov ter prikritih manjših puščanj 

v daljšem obdobju. Na manjših, odročnejših vodo-

vodnih sistemih večje izgube povzročajo tudi nedo-

voljeni odvzemi vode, saj se vsak tovrstni poseg od-

raža v izrazitem povečanju izgub.  

 

Vodne izgube preračunavamo iz podatkov o delo-

vanju črpalk in terenskih meritev izdatnosti zajetij, 

ki pa so le ocena oziroma najboljši približek realnim 

količinam.  

 

Pričakujemo, da bomo s predvideno vgradnjo me-

rilnikov pretoka na javnem omrežju že v letu 2020 

pridobili natančnejše podatke o količini vode, ki 

vstopa v javno omrežje, s tem pa tudi natančnejše 

podatke o dejanskih vodnih izgubah. Te bodo po naših pričakovanjih nižje od ocenjenih po sedanji metodologiji. Občina Idrija 

ima za ta namen v proračunu že predviden vir financiranja, zato pričakujemo skorajšnjo realizacijo te naložbe.  

 

 
Količine odvedene (386.710 

m3) in očiščene komunalne 

odpadne vode (382.850 m3) 

so v letu 2019 nekaj nižje kot 

leto pred tem, v primerjavi z 

načrtovanimi pa so višje za 

1,6 %. Podobno kot pri pitni 

vodi pa se nadaljuje trend 

zadnjih let, ko količine pri po-

rabnikih iz gospodarstva upa-

dajo3.  

 

 

 
3  Odvedena voda uporabnikom iz gospodarstva predstavlja 16 % celotne letne odvedene količine odpadne vode v letu 2019. 

 

ustanove SKUPAJ

46,0

44,6

47,7

39,8

47,9

47,8

34,9

42,3

43,3

0 10 20 30 40 50 60

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vodne izgube (v %) 

380.730
386.710

390.203

407.999

360.000

380.000

400.000

420.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Načrt 2019 2019 2018 2017

Količina odvedene odpadne vode (v m3)

gospodinjstva gospodarstvo ustanove SKUPAJ



Komunala Idrija                                                                                                                              Letno poročilo za leto 2019 

9 
 

Proračunska sredstva občine, na-

menjena vzdrževanju cest in jav-

nih površin, so bila v letu 2019 

bistveno manjša kot v letu pred 

tem, zlasti v delu zimskega vzdr-

ževanja (mila zima). Takšna ra-

ven porabe proračunskih sred-

stev v prihodnje ni vzdržna, saj 

vodi v  krčenje zakonsko predpi-

sanega obsega in kakovosti vzdr-

ževanja.  

 

 

 

 
 

V sosednji preglednici prikazujemo ugotov-

ljene deleže ločeno zbranih odpadkov za zad-

nji dve poslovni leti. Uspešnost ločevanja od-

padkov se sicer v obeh občinah izboljšuje, ven-

dar je še vedno precej nižja od slovenskega 

povprečja4, še bistveno večja pa so odstopanja 

do najuspešnejših občin oziroma izvajalcev.

  

 
 

 

 

 
 

Poslovanje v drugih dejavnostih 
 

 

Dobra polovica prihodkov drugih dejavnosti 
je doseženih iz naslova gradenj komunalne 
infrastrukture, razlika se nanaša na tržne 
dele energetske dejavnosti, upravljanja sta-
novanj oziroma športnih in kulturnih objek-
tov. V letu 2019 so se precej povečali, kar je 
predvsem posledica povečanega obsega 
izvedenih del gradbene dejavnosti. 
 
 
 
 

 
 

   

 
4 Po podatkih Statističnega urada RS za leto 2018 je slovensko povprečje 71 % ločeno zbranih odpadkov. 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2019 2018

Neposredni prihodki vzdrževanja javnih površin (v EUR)

Vzdrževanje občinskih cest Zimska služba Vzdrževanje javnih površin

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019 2018

Ločeno zbrani odpadki pred obdelavo (v %)

Občina Idrija Občina Cerkno

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2019 2018

Neposredni prihodki drugih dejavnosti (v EUR)



Komunala Idrija                                                                                                                              Letno poročilo za leto 2019 

10 
 

2.3. POSLOVANJE PODJETJA V ŠTEVILKAH 
 
 

Povzetek podatkov iz izkaza poslovnega izida 
 
Celotni prihodki so se v letu 2019 v primerjavi z letom prej znižali za dobrih šest odstotkov, predvsem na račun zmanjšanega 
obsega poslovanja pri vzdrževanju cest in javnih površin (zlasti zimskem vzdrževanju) ter pri oskrbi s pitno vodo.  
 
Zaradi osipa pri obsegu poslovanja so se skrčili tudi stroški materiala in storitev (za dobrih 10 %). Celotni odhodki so kljub 
temu le nekaj odstotkov nižji kot leto prej, kar je posledica občutno višjih vrednosti odpisov terjatev kot pa v preteklih letih.   
 

Postavka 2019 2018 I 19/18 

Poslovni prihodki 5.505.545 5.873.793 93,73 

Finančni prihodki 19.155 20.017 95,69 

Drugi prihodki 25.510 33.640 75,83 

Celotni prihodki 5.550.210 5.927.450 93,64 

Poslovni odhodki 5.971.762 6.266.307 95,30 

Finančni odhodki 36.625 44.498 82,31 

Drugi odhodki 19.769 46.304 42,69 

Celotni odhodki 6.028.156 6.357.109 94,83 

Čista izguba -477.946 -429.659 111,24 

 

 

Kljub manjšim odklonom, se delež prihodkov in odhodkov, doseženih izven poslovanja, ni bistveno povečal in ostaja relativno 

nizek, so pa nominalno gledano zneski finančnih odhodkov še vedno precejšnji.  

 

V spodnji tabeli so povzeti nekateri pomembnejši finančni kazalci in kazalniki, povezani s poslovnim izidom za leto 2019 in leto 

pred tem. 

 

Pomembnejši kazalci in kazalniki iz izkaza poslovnega izida 2019 2018 I 19/18 

Prihodki iz poslovanja 5.505.545 5.873.794 94 

Donosnost poslovnih prihodkov (dobiček ali izguba iz poslovanja / prihodki iz 

poslovanja) 
-8,47 -6,68 127 

Dobiček ali izguba iz poslovanja -466.217 -392.513 119 

Čisti dobiček ali čista izguba -477.947 -429.658 111 

Povprečno število zaposlenih (izračunano iz opravljenih ur – AJPES) 69,05 71,42 97 

Dodana vrednost na zaposlenega 25.692 23.844 108 

Poslovni prihodki na zaposlenega 79.733 82.243 97 

Koeficient gospodarnosti poslovanja (posl. prih/poslov. odh.) 0,92 0,94 98 

 

Zmanjšanje prihodkov in rast odpisanih terjatev sta tudi glavna razloga visoke izgube in še slabše stopnje donosa glede na 

leto 2018. Večja fluktuacija pri zaposlovanju in nižji stroški materiala in storitev so (kljub manjšim prihodkom) omogočili nekaj 

višjo dodano vrednost.   

 

Stroški najemnine infrastrukture GJS varstva okolja, ki jih plačujemo Občini Idrija, so ostali na lanski ravni, saj v zadnjih letih 

ni bilo pomembnejših investiranj v novogradnje ali obnove teh sredstev. Proračunski izdatki v zvezi z infrastrukturo GJS varstva 

okolja5 so se na ta način po letu 2016 občutno zmanjšali. Iz evidenc Občine Idrija, ki jo prikazuje naslednja preglednica, tako 

izhaja, da ob koncu leta 2019 izkazujejo dobre tri milijone presežka prejemkov nad izdatki te vrste 

 
5 Poleg najemnin so v prejemke te vrste vključeni tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki jo v 
imenu in za račun občine pobira naše podjetje. 
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Primerjava proračunskih prejem-

kov in izdatkov v zvezi z infra-

strukturo GJS varstva okolja 

Razlika 

prejemki- 

izdatki 

1.1.2017 

2017 2018 2019 

Razlika 

prejemki- 

izdatki 

31.12.2019 Prejemki Izdatki Prejemki Izdatki Prejemki Izdatki 

Oskrba s pitno vodo 669.357 335.082 123.732 431.374 184.605 342.004 259.427 1.210.052 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode 306.404 690.684 158.286 808.482 105.892 685.735 214.900 2.012.226 

Ravnanje z odpadki 3.837 23.680 23.680 24.521 24.521 20.330 20.330 3.837 

Skupaj 979.598 1.049.446 305.698 1.264.378 315.019 1.048.068 494.657 3.226.115 

 

 

 
 

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

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

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

gotavljanje nemotene, kakovostne oskrbe z dobrinami javnih služb. 

 

Stroški dela se glede na preteklo leto niso povečali, kar je predvsem odraz manjšega števila zaposlenih. Podobna lanski je 

tudi vrednost povprečnih stroškov dela na zaposlenega.   

 

Stroški dela na zaposlenega  2019 2018 I 19/18 

Število zaposlenih (izračunano iz opravljenih ur – AJPES) 69,05 71,42 97 

STROŠKI   DELA – skupaj 1.779.397 1.803.422 99 

STROŠKI   DELA – na zaposlenega  25.770 25.251 102 

 

Povzetek podatkov iz bilance stanja 
 
Na zadnji dan obravnavanega leta izkazujemo bistveno nižje vrednosti kapitala oziroma lastnih virov sredstev, kar je v celoti 
posledica dosežene izgube tekočega poslovnega leta. Delež lastnih virov sredstev se je tako še dodatno znižal in dosega manj 
kot 15 % vseh virov sredstev. Negativen je tudi trend pri obsegu drugih dolgoročnih virov financiranja, ki so se prav tako kot 
kapital več kot prepolovili. Delno so krčenju dolgoročnih virov financiranja sledila tudi dolgoročna sredstva, ki pa so se zmanj-
šala (le) za približno 11 %. 
 
 
 
 
 

1.048.068

1.264.378

1.049.446

494.657

315.019 305.698

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2017 2018 2019

Pregled proračunskih prejemkov in izdatkov v zvezi z infr. GJS varstva okolja
(v EUR)

prihodki poraba



Komunala Idrija                                                                                                                              Letno poročilo za leto 2019 

12 
 

Kazalci in kazalniki iz bilance stanja 2019 2018 I 19/18 

Kapital  404.917 882.861 46 

Dolgoročna sredstva 1.385.954 1.554.108 89 

Stopnja lastniškosti financiranja (kapital/obveznosti do virov sred.) 0,1460 0,2557 57 

 
Posledično je še nižji tudi obratni kapital, ki je globoko negativen in dosega že več kot dvakratno vrednost kapitala. Velik del 
sredstev, tudi dolgoročnih, se torej financira s kratkoročnimi viri financiranja, zlasti obveznostmi do dobaviteljev. Navedena 
neskladja in odkloni pri vrednostih ključnih kazalcev kažejo na dodatno slabšanje finančne stabilnosti podjetja in povečevanje 
tveganj, povezanih z dolgoročno plačilno sposobnostjo.  
 
Negativne odklone kažejo tudi likvidnostni kazalniki, zlasti zaradi zmanjšanja vrednosti denarnih sredstev.  

 
Kazalci in kazalniki iz bilance stanja 2019 2018 I 19/18 

Obratni kapital (dolgoročni viri – dolgoročne naložbe) -906.030 -508.714 178 

Stopnja osnovnosti investiranja (opr.os.sred./sredstva) 0,4741 0,4372 108 

Stopnja dolgoročnosti investiranja (dolg.sred./sredstva) 0,4996 0,4500 111 

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev (kapital/osnovna sred.) 0,2922 0,5681 51 

 
Za izboljšanje teh ravni bo zato nujno treba čimprej implementirati ukrepe, da se zagotovi tekoče pozitivno poslovanje, pridobi 
sveža likvidna sredstva ustrezne ročnosti in na ta način izboljša finančno kondicijo podjetja. 
 
Kazalci in kazalniki iz bilance stanja 2019 2018 I 19/18 

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (denar/kratk.obv.) 0,0198 0,0622 32 

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti ((denar+kratk.posl.ter-

jatve)/kratk.obv.) 
0,5513 0,5935 93 

 

 
 
Dodatna pojasnila posameznih ekonomskih kategorij so predstavljena še v računovodskem poročilu.  
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Izpostavljenost in obvladovanje tveganj 

 
Družba Komunala Idrija je pri poslovanju izpostavljena tveganjem delovanja ter poslovnim in finančnim tveganjem, ki izhajajo 
iz zunanjega in notranjega okolja. Ključnega pomena je pravočasno zaznavanje tveganj, ki bi utegnila oslabiti sredstva ali 
poslabšati finančni in tržni položaj družbe. Podlaga za upravljanje s finančnimi tveganji so pričakovani denarni tokovi. Sprem-
ljanje, ocenjevanje in ukrepanje poteka v okviru naslednjih skupin tveganj: 
 
1. Tveganje delovanja 

 
Tveganja pri delovanju se nanašajo na obratovalna tveganja pri izvajanju dejavnosti podjetja, ki predstavljajo varnost in za-
nesljivost dobave in nemoteno delovanje sistemov. Za nemoteno delovanje in oskrbo se izvajajo aktivnosti in ukrepi za ome-
jevanje teh tveganj. Vsi ključni poslovni procesi so poenoteni ter nadzirani. 
 
2. Poslovna tveganja 

 
Tveganja pri poslovanju se nanašajo na sposobnost zagotavljanja prihodkov in obvladovanja stroškov ter na sposobnost ohra-
njanja vrednosti poslovnih sredstev in zmožnost poravnavanja obveznosti podjetja. Na področju stroškov tveganje predstavlja 
spreminjanje zahtev zakonodaje in spremembe v okolju v zvezi z opravljanjem dejavnosti GJS oskrbe s pitno vodo, ravnanja 
z odpadki, čiščenja in odvajanja odpadnih vod ter na področju cen komunalnih storitev. Cene storitev morajo najmanj pokrivati 
vse upravičene stroške izvajanja dejavnosti in morajo biti usklajene z metodologijo po uredbi MEDO. 
 
3. Finančna tveganja 

 
Finančna tveganja se nanašajo na zagotavljanje plačilne sposobnosti, kreditna tveganja, ohranjanje vrednosti premoženja in 
tveganja pri financiranju poslovanja. Ta skupina zajema tveganja, da terjatve do kupcev ne bodo poplačane v celoti ali pa sploh 
ne bodo plačane. Tovrstnim tveganjem je družba relativno visoko izpostavljena, saj terjatev za komunalne storitve ni mogoče 
zavarovati z znanimi instrumenti zavarovanja (bančne garancije, bianco menice ali zavarovanja pri specializiranih zavaroval-
nicah). Neplačane terjatve predstavljajo plačilno-likvidnostno tveganje, saj mora družba svoje obveznosti do občin (najemnino, 
okoljsko dajatev) in do države (DDV, vodno povračilo,…) poravnati v celoti, ne glede na višino prejetih plačil. Za zmanjšanje 
tovrstnih tveganj je družba oblikovala sistem stopnjevanih izterjevalnih ukrepov (telefonski in pisni opomini, ustavitev dobave 
vode in energenta, vlaganje izvršb, poboti, cesije, asignacije, dogovori o obročnem plačilu) in redno izvaja notranje kontrole 
nadzora gibanja in izterljivosti terjatev. Hkrati pa se v družbi izvajajo različne aktivnosti in sprejemajo ukrepi, s katerimi poslovne 
partnerje, predvsem pa nove stranke, preverjamo z bonitetnim sistemom že pred sklenitvijo posla. Ocenjujemo, da je izpostav-
ljenost do kreditnih tveganj zmerna.  
 
Poleg navedenega se je v preteklih letih povečala izpostavljenost likvidnostnim tveganjem zaradi natečenih primanjkljajev pri 
cenah GJS varstva okolja in neurejenega financiranja drugih GJS za občine ustanoviteljice.  
 
Za zmanjševanje tovrstnih tveganj so zato nujna urejena razmerja z naročniki oziroma občinami ustanoviteljicami glede: 
 
- rednega  usklajevanja cen obveznih GJS varstva okolja, skladno s predpisano metodologijo,  
- sprotnega plačevanja opravljenih del po cenah, ki družbi omogočajo kritje stroškov izvajanja teh del v zahtevanem stan-

dardu oziroma dogovor o takšni ravni izvajanja storitev, ki bo družbi omogočala izvajanje teh storitev z nižjimi stroški. 
 
4. Tečajna in obrestna tveganja 

 
To so tveganja zaradi sprememb deviznega tečaja in sprememb obrestne mere. Valutnemu tveganju družba ni izpostavljena, 
saj posluje na trgih EU. 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 tvega-
njem. Obrestno tveganje ocenjujemo kot zmerno. 
 
5. Premoženjska in pravna tveganja 

 
Ključna premoženjska tveganja (požarno, vlomno in strojelomno zavarovanje) in pravna tveganja (zavarovanje, civilna odgo-
vornost) se prenašajo na zavarovalnico. 
 
Druga pojasnila, pomembna za resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja in 
poslovnega izida, predstavljamo v nadaljevanju tega poročila.  
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2.4. POROČILO O POSLOVANJU DEJAVNOSTI 
 

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

 

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

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

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

škov (odhodkov) in prihodkov splošnih služb oziroma uprave, 

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

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

- v sklopu pojasnil posamezne dejavnosti smo posebej izpostavili naše predloge lastniku podjetja oziroma javne infrastruk-

ture za naložbe, ki bi izboljšale kakovost in dostopnost s storitvami javnih služb,  

- predstavitev delovanja posamezne dejavnosti v letu 2019 nato zaokrožujemo še s predstavitvijo pričakovanj in izboljšav 

za leto 2020, 

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

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

 

Obvezne GJS varstva okolja 
 

Oskrba s pitno vodo 
 

Varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo, ki je bistvena naloga enote, zagotavljamo z doslednim izvajanjem notranjega nadzora, 

v skladu s HACCP programom ter državnim monitoringom kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetij za pitno vodo, 

vzdrževanjem javnega vodovoda, vključno z redno menjavo vodomerov in vzdrževanjem priključkov, ter priključevanjem novih 

uporabnikov javne službe na javni vodovod. Javna služba se izvaja skladno s potrjenim Programom oskrbe s pitno vodo v 

občini Idrija za obdobje 2018-20216.  

 

Vodne izgube  

 

Povečanje vodnih izgub je posle-

dica nekaj več okvar primarnih vo-

dov ter prikritih manjših puščanj v 

daljšem obdobju. Na manjših, od-

ročnejših vodovodnih sistemih 

večje izgube povzročajo tudi nedo-

voljeni odvzemi vode, saj se vsak 

tovrstni poseg odraža v izrazitem 

povečanju izgub. Vodne izgube 

preračunavamo iz podatkov o delo-

vanju črpalk in terenskih meritev iz-

datnosti zajetij, ki pa so le ocena 

oziroma najboljši približek realnim 

količinam. Kot smo pojasnili že v 

uvodnih poglavjih, bomo s predvideno vgradnjo merilnikov pretoka na javnem omrežju že v letu 2020 pridobili natančnejše 

podatke o količini vode, s tem pa tudi natančnejše podatke o dejanskih vodnih izgubah. Te bodo po naših pričakovanjih nižje 

od ocenjenih po sedanji metodologiji. Občina Idrija ima za ta namen v proračunu že predviden vir financiranja, zato pričakujemo 

skorajšnjo realizacijo te naložbe.  

 
6 Dostopen na spletni strani http://www.komunalaidrija.si/upload/files/program-pv-2018-2021-vse-pdf.pdf. 
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Vzdrževanje javnega vodovoda in pripadajočih zunanjih hi-

drantnih omrežij 

 

Z izgradnjami in obnovami javnega vodovoda zagotavljamo nemoteno 

oskrbo uporabnikov s pitno vodo. V letu 2019 smo idrijski vodovodni 

sistem podaljšali za 750 m, do zaselka Razpotje s štirimi hišami. Pri tem 

smo rekonstruirali vodno zajetje, ki po novem služi kot črpališče in po-

staja za pripravo pitne vode (kloriranje). S podaljšanjem sistema Gore–

Dole za 650 m (vodovod Kočne–Bezeljak, Dole) se je pitna voda zago-

tovila novemu stanovanjskemu objektu in dvema hišama, s podaljšanjem 

vodovoda Pot v Trnje v Spodnji Idriji prvima dvema novogradnjama na 

novem zazidalnem območju v ulici Pot v Trnje, s podaljšanjem javnega 

vodovoda do Spodnjega Vrsnika pa dvema novogradnjama in obstoječi 

hiši v neposredni bližini.  

 

Obnove se v pretežni meri izvajajo ob gradnji drugih objektov in infra-

strukture ali kot posledica okvar. V letu 2019 smo obnovili vodovod na 

območju Prešernove, Vodnikove in Kosovelove ulice. Ob pojavu defek-

tov na vodovodih so bili zamenjani posamezni odseki cevi v Mihevčevi, 

Prešernovi ulici in ob Poti v Češnjice. Obnovljena je bila tudi trasa ob 

proizvodnem obratu Prebilplast v Črnem Vrhu. 

 

Največja investicija v preteklem letu je bila obnova vodovoda v delu Spodnje Idrije, ki se je izvajala v sklopu projekta izgradnje 

kanalizacijskega sistema oziroma priključitve dela Spodnje Idrije (Na Vasi) na čistilno napravo.  

 

V letu 2019 smo ukinili dva manjša sistema, Kovačev Rovt – Felko in Kovačev Rovt – Bačnar. Prebivalci Kovačevega Rovta 

so tako od oktobra 2019 dalje priključeni na vodooskrbni sistem Godovič–Zavratec.  

 

Izvedba novih priključkov 2019 2018 2017 I 19/18 

Gospodinjstva 10 17 23 58,8 

Ostali uporabniki -  11 3 - 

SKUPAJ 10 28 26 35,7 

 

Zaradi gradnje na območju javne infrastrukture smo zabeležili 32 večjih okvar vodovoda, in sicer 6 v Godoviču, 1 v Črnem 

Vrhu ter 25 v Idriji. 

 

Preko telemetrije v večini vodooskrbnih sistemov spremljamo ravni vode, tam kjer je potrebno pa tudi dnevno načrpano vodo, 

delovanje črpalk, iztok ter nekatere fizikalne in kemijske lastnosti vode. Sistem SCADA nas s SMS sporočilom opozori na 

izredne dogodke oziroma nepravilnosti v delovanju sistemov. 

 

PRIPOROČILO LASTNIKU – OBČINI IDRIJA: 

✓ Predlagamo, da Občina Idrija čim prej potrdi predlagano investicijo za namestitev merilcev pretoka na pet vodohranov in 

raztežilnikov sistema Idrija, ki so nujni za vzpostavitev vodne bilance sistema. 

  



Komunala Idrija                                                                                                                              Letno poročilo za leto 2019 

16 
 

Poraba električne energije po vodovodnih siste-

mih v kWh 
2019 2018 2017 I 19/18 

Idrija skupaj  49.320 47.012 39.232 104,9 

Spodnja Idrija z Mokraško vasjo 4.320 3.045 2.861 141,9 

Godovič–Zavratec 76.869 73.532 80.573 104,5 

Črni vrh 31.248 30.332 37.991 103,0 

Vojsko–Čekovnik 16.031 13.241 19.782 121,1 

Ledine 21.618 21.755 20.611 99,4 

Gore–Dole 4.523 5.344 5.259 84,6 

Čekovnik, črpališče Alič 5.054 2.794 2.967 180,9 

SKUPAJ 208.983 197.055 209.276 106,1 

 

Spremembe v porabi električne energije so odraz izdatnosti gravitacijskih vodnih virov in porabe pitne vode, ki se spreminjata 

glede na porazdelitev padavin ter vodnih izgub (predvsem v sistemih, ki se napajajo iz črpališč). 

 

Menjava vodomerov in vzdrževanje priključkov 

 

Obstoječe obračunske vodomere že od zad-

nje četrtine leta 2017 dalje zamenjujemo iz-

ključno z vodomeri, ki omogočajo daljinsko 

popisovanje stanj. Menjave potekajo skladno 

z veljavno zakonodajo na področju meroslo-

vja, ki predpisuje menjavo vodomerov na 5 

let. Poleg obveznih menjav vodomerov se v 

okviru javne službe izvaja tudi redno vzdrže-

vanje individualnih priključkov. 

 

 

 

 

 

Podatki o vodomerih in priključkih 2019 2018 2017 I 19/18 

Menjava vodomerov 672 518 383 132,8 

Obnova priključkov 12 8 np 150,0 
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Količina prodane pitne vode 

 

Količine prodaje pitne vode so glede na leto 2018 na podobni ravni, načrtovane pa presegajo za 16.908 m3 oz. 3,6 %. Trend 

upadanja količin prodane pitne vode, ki ga zaznavamo v zadnjih dveh letih, je sicer v celoti posledica manjše porabe v gospo-

darstvu. Dva največja, podjetji Kolektor in Hidria, sta v letu 2019 skupaj porabila približno 25.000 m3, kar predstavlja cca. 17 

% celotne porabe pitne vode uporabnikov iz gospodarstva. Med ustanovami je največji porabnik Dom za starejše Bor v Črnem 

Vrhu nad Idrijo z nekaj manj kot 8.500 m3 porabljene pitne vode in 17 % deležem letne porabe med ustanovami. 

 

Povprečna poraba pitne vode na uporabnika 

 

V letu 2019 je povprečna poraba pitne vode na občana znašala 39 m3 na leto oziroma 108 l/dan7. Največjo porabo na posa-

meznika merimo v Idriji in Spodnji Idriji (46 m3/os/leto oziroma 126 l/os/dan), najmanj pa na Vojskem, v Godoviču in v Črnem 

Vrhu (23 m3/os/leto oziroma 63 l/os/dan). Manjša poraba vode iz javnega vodovoda je posledica sočasne uporabe vode iz 

zasebnih vodnih virov, ki je sicer po Uredbi o oskrbi s pitno vodo dovoljena le za ne-gospodinjske namene in ob fizično ločenem 

internem vodovodnem omrežju.  

 

V letu 2019 smo po navodilih NLZOH in NIJZ nadgrajevali sistem nadzora kakovosti pitne vode HACCP v Načrtu varovanja 

pitne vode WSP, ki poleg zahtev obstoječega načrta HACCP razširja nadzor tudi na vodne vire. 

 

Kakovost pitne vode 

 

95,6 % (87 od 91) odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološke analize je bilo skladnih z zahtevami Pravilnika o pitni vodi8. V 

dveh od treh primerov, kjer smo ugotovili prisotnost koliformnih bakterij9, sta bili po temeljitem izpiranju priključka analizi po-

novljeni, odvzeti vzorci pa skladni. 

 

V primeru sistema Čerinovše je bil vzorec neskladen tudi po izpiranju, kar kaže na neustrezno pripravo vode. V istem vzorcu 

so bile prisotne tudi bakterije Clostridium perfringens, ki nakazujejo na možnost prisotnosti parazitov, zato smo izvedli še 

čiščenje in dezinfekcijo sistema. Glede na to, da na tem sistemu ni mogoče zagotoviti priprave pitne vode z dezinfekcijo, velja 

zanj stalni ukrep obveznega prekuhavanja.  

 

 
7 Povprečje Slovenije za leto 2018 znaša 59,3 m3/prebivalca (vir: SURS). 
8 Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17). 
9 Njihova prisotnost nakazuje na onesnaženost z večjimi količinami organskih in anorganskih snovi iz okolja oziroma nezadostno izpiranje 
vodovodnih priključkov po sanaciji ali možne poškodbe in napake v omrežju. 
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V Ledinah smo trikrat izdali preventivni ukrep prekuhavanja vode zaradi povišane motnosti, kot posledice vdora površinske 
vode v podtalnico ob obilnem deževju. Ob prenehanju deževja smo rezervoar in celotno mrežo temeljito očistili in dezinficirali. 
Skupaj z lastnikom – Občino Idrija, projektanti, sosednjimi komunalnimi podjetji in režijskimi obrati smo se aktivno lotili reševa-
nja problematike s pitno vodo v Ledinah. 
 

Podrobno letno poročilo o kakovosti pitne vode v Občini Idrija v letu 2019 je dosegljivo na naši spletni strani http://www.komu-

nalaidrija.si/si/komunala/388/porocila-in-analize/. 

 

 
Na sistemu »Idrija skupni« z mikrobiološkim analizatorjem spremljamo skupno število živih bakterij v pitni vodi. Povezali smo 
ga v nadzorni sistem SCADA, ki zagotavlja zajem in grafični prikaz podatkov v realnem času. Podatke o mikrobiološki onesna-
ženosti dopolnjujemo z avtomatsko merjenimi podatki o motnosti vode, kislosti (pH), elektroprevodnosti, koncentraciji prostega 
rezidualnega klora in pridobljenimi podatki o količini padavin.  
 
Na vseh vodooskrbnih sistemih v Občini Idrija je bilo izvedenih 56 fizikalno kemijskih analiz, od tega 7 obsežnejših, ki so 
vključevale tudi ugotavljanje prisotnosti težkih kovin, pesticidov, mineralnih olj, trihalometanov (THM) in policikličnih aromatskih 
ogljikovodikov. Vseh 56 vzorcev (100 %) je bilo povsem skladnih z zahtevami Pravilnika.  

 

UPRAVLJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA* - 
GJS, občina Idrija 

2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 428.122 484.909 433.953 88,3 

2. Prihodki - omrežnina 531.646 519.261 531.114 102,4 

3. Finančni prihodki 1.060 3.492 341 30,4 

4. Drugi prihodki 3.826 8.092 1.353 47,3 

5. SKUPAJ PRIHODKI 964.653 1.015.754 966.761 95,0 

            

6. Stroški mat., blaga 118.915 138.412 122.232 85,9 

7. Stroški storitev 134.026 127.744 115.129 104,9 

8. Najemnina infrastrukture 402.718 405.938 400.844 99,2 

9. Stroški dela 209.255 238.314 204.275 87,8 

10. Odpisi vrednosti 26.161 46.175 26.569 56,7 

11. Drugi poslovni odhodki 56.881 69.524 65.820 81,8 

12. Finančni odhodki 5.504 8.050 3.692 68,4 

13. Drugi odhodki 2.145 1.358 134 158,0 

14. SKUPAJ ODHODKI 955.605 1.035.514 938.695 92,3 

            

15. POSLOVNI IZID 9.048 -19.761 28.067 -45,8 

*Poslovno izidno mesto vključuje oskrbo s pitno vodo ter menjavo vodomerov in vzdrževanje priključkov. 
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Kljub nekaj višjim cenam GJS, so se v letu 2019 glede na leto prej poslovni prihodki zmanjšali. Delno je k temu prispevala 

manjša količina prodane pitne vode, delno pa sprememba načina evidentiranja projekta DEUP. Od leta 2019 poslovne odhodke 

in prihodke iz tega naslova namreč vodimo ločeno. Prihodki omenjenega projekta so v letu 2019 znašali 15.344 €, odhodki pa 

15.712 €.  

 

Med odhodki največji delež pripada stroškom najemnine infrastrukture, ki so ostali na lanski ravni. Stroški dela so precej nižji, 

predvsem na račun višjih stroškov storitev pri obnovah cevovodov in priključkov. Stroški materiala so nižji, saj v 2019 nismo 

izvajali večjih investicij. 

 

Pričakovanja in usmeritve za leto 2020: 

✓ podobne količine prodane pitne vode kot v 2019,  

✓ dosledno in celovito izvajanje ukrepov za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo, 

✓ na vodooskrbnih sistemih, kjer se voda pripravlja z Na-hipokloritom in se ne izvajajo meritve prostega preostalega klora, 

zagotovljenega z daljinskim nadzorom, zagotoviti dnevne ročne meritve, 

✓ zmanjševanje vodnih izgub, 

✓ dosledno in celovito izvajanje drugih nalog izvajalca GJS, skladno s področnimi predpisi (menjave vodomerov, vzdrževa-

nje priključkov, …), 

✓ z namestitvijo vodomerov na javnem omrežju pridobiti natančnejše podatke o vodni bilanci, 

✓ skladno z načrtom menjav obračunskih vodomerov nameščati vodomere, ki omogočajo daljinsko odčitavanje, 

✓ vzpostaviti načrtovano preverjanje tesnosti vodovodnega omrežja, 

✓ obstoječe obveščanje uporabnikov dopolniti s sodobnejšimi načini (npr. SMS) – z upoštevanjem pravil varstva osebnih 

podatkov, 

✓ izvedba nekaterih obnov in novogradenj omrežja, ki jih je občina že vključila v proračun, 

✓ pozvati k priključitvi na javno vodovodno omrežje vse tiste uporabnike, pri katerih so izpolnjeni pogoji za priklop, 

✓ pripraviti program vzdrževanja javne infrastrukture. 

 

 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode 
  

Oskrbo s storitvami javnih služb s področja odvajanja in čiščenja odpadne vode izvajamo za območje občine Idrija,  v skladu 

s potrjenim Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija za 2017–202010. 

 

Vzdrževanje kanalizacijskega sistema 

 

Ob koncu obravnavanega leta smo vzdrževali dobrih 76 km kanalizacijskega omrežja, na katerem je 24 različnih objektov, kot 

prikazujemo v spodnjih preglednicah.  

 

 

Kanalizacijsko omrežje po vrstah (v m) 
Mešano Sanitarno Meteorno Skupaj 

17.230 29.352 29.567 76.149 

 

Objekti na kanalizacijskem sistemu 
Črpališča 

Pretočni - razbremenilni ba-
zeni 

Skupaj 

6 18 24 

 

 

 
10 Dostopen na spletni strani http://www.komunalaidrija.si/upload/files/program-ocov-2017-2020-vse-podpis-pdf.pdf 
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Največja investicija, zaključena v lanskem letu, je bila priključitev dela Spodnje Idrije (Na Vasi) na čistilno napravo. Območje 

je že imelo delno zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki se je zaključilo v skupni greznici z iztokom v reko Idrijco. V sklopu gradnje 

je bilo zgrajeno novo črpališče, tlačni vod pod reko, dograjena sta bila tudi dva kraka kanalov. Investicija je omogočila priklju-

čitev 10 novih uporabnikov, predvsem pa ureditev ustreznejšega čiščenja  odpadne vode uporabnikov s tega območja. 

 

V letu 2019 smo uradno zaključili investicijo v podaljšanje in ločeno ureditev kanalizacije na območju Prešernove in Vodnikove 

ulice. Obnovili smo pokrove kanalizacijskih in drugih jaškov ter ločili del padavinske kanalizacije od komunalne na Kosovelovi 

ulici. Ob gradnji plinovoda je bil obnovljen tudi odsek kanalizacije v ulici Henrika Frayerja in Hribernikovi ulici ter padavinski 

kanali v Rudarski ulici, v Prešernovi ulici med Sparom in avtobusno postajo in v Ulici 1.maja.  

 

Vzdrževanje čistilnih naprav 

 

Upravljamo 3 komunalne čistilne naprave (ČN), in sicer 

v Idriji z zmogljivostjo 9.000 PE, v Spodnji Idriji z zmo-

gljivostjo 2.000 PE in v Godoviču z zmogljivostjo 500 

PE. ČN Idrija je edina opremljena za nadaljnjo obde-

lavo blata. 

 

Zaradi okvare je bil nujen servis elektronskih naprav na 

sistemu za dehidracijo blata na ČN Idrija. Okvara je po-

sledica agresivnega zraka v zaprtem prostoru, zato 

smo za preprečitev nadaljnjih okvar vgradili dodaten 

ventilator. Posledica omenjene okvare sta tudi nižja po-

raba električne energije in manjša poraba sredstva za dehidracijo blata. Zaradi občasnega neprijetnega vonja, ki se pojavlja 

pri črpanju odvečnega blata na centrifugiranje in je moteč za najbližje stanovalce, smo izdelali montažno zaščitno steno v sicer 

odprtem prostoru za odlaganje dehidriranega blata.  

 

V letu 2019 je bil v okviru akcije »PUN – človeška ribica« (in zaradi čezmernega obremenjevanja vode na iztoku iz ČN Spodnja 

Idrija v letu 2018) opravljen inšpekcijski pregled.  

 

Rekonstrukcija ČN Spodnja Idrija je v letu 2017 obsegala gradnjo pregradne stene v biološkem reaktorju, vgradnjo nove pre-

zračevalne mreže v drugi aerobni del bazena ter mešala v prvi anoksični del. Vgradilo se je potrebno opremo za kemično 

obarjanje fosforja. Rekonstrukcija z minimalnimi gradbenimi posegi je po zaključku del omogočala terciarno čiščenje odpadne 

vode. Omenjeni posegi so spremenili tehnologijo čistilne naprave in zahtevali prilagoditev procesov vzdrževanja naprave. Do 

januarja 2018 smo opravili prve meritve, s katerimi smo dokazali ustrezno delovanje ČN Spodnja Idrija. Nastavitve naprave, ki 

so se v času prvih meritev izkazale za optimalne, kasneje niso več izkazovale ustreznega čiščenja, saj sta v letu 2018 celotni 

dušik in celotni fosfor presegala mejni vrednosti za izpust v okolje. Zato smo postopoma prilagajali nastavitve defosfatizacije 

ter količino odvzema povratnega blata. Vseh 12 analiz odpadne vode, izvedenih v letu 2019, je izkazovalo skladnost.  

 

Porabljena električna energija na  

kanalizacijskem omrežju in ČN 
2019 2018 I 19/18 

Odvajanje 

Porabljena el. energija (kWh) 13.446 10.383 129,5 

Strošek porabljene el. energije (€) 3.239 2.562 126,4 

Čiščenje 

Porabljena el. energija (kWh) 415.127 385.200 107,8 

Strošek porabljene el. energije (€) 43.143 37.212 115,9 

 

Večja poraba električne energije na kanalizacijskem omrežju je v največji meri posledica novih črpališč, zgrajenih konec leta 

2018 in v letu 2019, na ČN pa povečanega obsega poslovanja zaradi uvedbe rednega prevzema grezničnih vsebin.  
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Preko telemetrije spremljamo delovanje čistilnih naprav Idrija in Sp. Idrija ter delovanje črpalk in nivoje v črpališčih Mokraška 

vas in Marof. Sistem SCADA zaznava vse izredne dogodke in napake v delovanju ter jih s SMS alarmi posreduje vodji dežur-

stva.  

 

Količine odvedene in očiščene komunalne odpadne vode 

 

 
 

Količine odvedene (386.710 m3) in očiščene komunalne odpadne vode (382.850 m3) so v letu 2019 nekaj nižje kot leto pred 

tem, v primerjavi z načrtovanimi pa so višje za 1,6 %. Podobno kot pri pitni vodi pa se nadaljuje trend zadnjih let, ko količine 

pri porabnikih iz gospodarstva upadajo11.  

 

 

 

 

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

 

Količine opravljenih storitev, povezanih z greznicami in MKČN, so bile v letu 2019 za dobrih 9 % višje kot leto prej in so presegle 

načrtovane za slabih 8 %. Gre za količine prodane pitne vode tistim uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, 

 
11  Odvedena voda uporabnikom iz gospodarstva predstavlja 16 % celotne letne odvedene količine odpadne vode v letu 2019. 
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kakor tudi količine normativne po-

rabe pitne vode (4,5 m3/uporab-

nik/mesec) pri uporabnikih, ki se 

oskrbujejo iz lastnih vodnih zajetij.  

 

V letu 2019 se je izteklo prvo pred-

pisano triletno obdobje načrta praz-

njenj obstoječih, nepretočnih grez-

nic in MKČN do 50 PE. V obdobju 

od 2017 do 2019 smo izpraznili 881 

posameznih greznic in MKČN do 50 

PE, od tega 30 objektov več kot en-

krat. V prihodnje bomo pri uporab-

nikih, ki so podali izjavo, da greznične vsebine oz. vsebine MKČN črpajo sami, v sodelovanju z občinsko inšpekcijo še dosle-

dneje izvajali nadzor nad pravilnim izvajanjem teh postopkov. 

 

Prav tako bomo v prihodnje več pozornosti namenili objektom, ki jim je bilo treba v obravnavanem triletnem obdobju prazniti 

greznice več kot enkrat. Ta podatek namreč nakazuje, da greznice niso ustrezne velikosti, oziroma skladne z zakonodajo. 

 

Dodatne stroške nam poleg prepogostih praznjenj greznic povzročajo tudi prevelike ali drugače neustrezne greznice, zaradi 

česar so načrpane količine vsebin iz njih več kot pri ustreznih greznicah. Navodila za gradnjo greznic so namreč v preteklosti 

določala le najmanjšo možno prostornino glede na obremenitev, ne pa tudi maksimalne. V obdobju 2017–2019 smo pri 75 

največjih greznic (ko je bilo odpeljano 8 ali več m3) skupno odpeljali kar 741 m3 blata (za primerjavo: skupno iz večkrat izpraz-

njenih greznic odpeljali 424 m3). 

 

 
 

Povprečna količina grezničnega mulja znaša 3,8 m3 /greznico oz. MKČN do 50 PE. Storitve prevzema grezničnih muljev in 

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

 

Podatki o greznicah in MKČN 2019 2018 2017 I 19/18 

Izpraznjene greznice in MKČN do 50 PE 290 244 347 118,9 

Količina prevzetega mulja iz greznic in MKČN (v m3) 1097 804 1013 136,4 

 

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

MKČN, ki jih skladno s predpisi izvajamo na tri leta. V Občini Idrija je evidentiranih 28 MKČN do 50 PE, od tega jih je 22 

ustrezno delujočih. V letu 2019 jih je bilo pregledanih 12.  

0

31

120

57

173

28

132

24

82

2

41

1

26

1 7 1
20

1
11

3
16

8 2 1 2 1 4 1 1 4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

m
3 <1 1

1
-2 2

2
-3 3

3
-4 4

4
-5 5

5
-6 6

6
-7 7

7
-8 8

8
-9 9

9
-5 1
0

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

,5 1
8

2
0

2
1

3
0

število praznjenj glede na načrpane m3

št. praznjenj



Komunala Idrija                                                                                                                              Letno poročilo za leto 2019 

23 
 

Ravnanje s komunalnim blatom 

 

V letu 2019 se je na čistilni napravi Idrija obdelalo 1.097 m3 grezničnega mulja in 382.869 m3 komunalne odpadne vode, iz 

česar je nastalo 1.788 ton odpadnega blata. Nastalo blato dehidriramo do pribl. 20 % suhe snovi. V letu 2019 je bil sistem za 

dehidracijo večji del leta v okvari, zato je namesto običajnih 200 ton nastalo le 39 ton dehidriranega blata, ki smo ga oddali 

pooblaščenemu prevzemniku.  

 

Poleg povečanja količin blata bodo v letu 2020 na ta del dejavnosti pomembno vplivali občutno zvišani stroški oddaje dehidri-

ranega blata. Zaradi težav, s katerimi se sooča celotna Slovenija, so se namreč občutno zvišale cene te storitve (za več kot 

dva in polkrat). Pogoji prevzema za prihodnje še vedno ostajajo negotovi, saj v celotni državi trenutno ni prevzemnika, ki bi 

zagotovil prevzem blata za leto ali več.  

 

Kakovost odpadne vode 

 

Skladno z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji za vse tri čistilne naprave z zunanjim pooblaščenim izvajalcem, izbranim v 

postopku javnega naročanja, izvajamo predpisane monitoringe kakovosti odpadne vode pred izpustom v okolje. V letu 2019 

so bile analize na vseh čistilnih napravah pod mejnimi vrednostmi. 

 

  2019 2018 

Čistilna naprava Mejne vrednosti 

(mg/l) 

Povp. letna  

vrednost (mg/l) 

Učinek čiščenja v 

% 

Povp. letna  

vrednost (mg/l) 

Učinek čiščenja v 

% 

Idrija  

KPK 125 50,50 86,7 30,00 90,5 

BPK5 25 9,00 94,1 12,00 93,4 

Celotni fosfor 2 1,03 80,2 0,65 86,9 

Celotni dušik 15 8,50 68,3 9,86 73,4 

Neraztopljene snovi 35 12,00 - 12,83 - 

Amonijev dušik 10 1,05 - 0,17 - 

Spodnja Idrija 

KPK 125 38,30 88,8 36,00 93,9 

BPK5 25 9,00 94,3 6,00 97,9 

Celotni fosfor 2 0,87 86,1 2,74 76,8 

Celotni dušik 15 11,10 74,5 12,03 80,0 

Neraztopljene snovi 35 7,40 - 5,97 - 

Amonijev dušik 10 1,10 - 0,92 - 

Godovič  

KPK 150 78 63,2 58 86,6 

BPK5 30 11 81,0 18 93,6 
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ODVAJANJE ODPADNE VODE   2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 105.807 98.200 101.310 107,7 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 335.678 331.983 332.730 101,1 

3. Finančni prihodki 490 1.645 171 29,8 

4. Drugi prihodki 1.223 2.341 310 52,2 

5. SKUPAJ PRIHODKI 443.199 434.169 434.521 102,1 

            

6. Stroški mat., blaga 8.861 13.077 10.773 67,8 

7. Stroški storitev 37.963 47.401 40.084 80,1 

8. Najemnina infrastrukture 340.479 340.406 339.943 100,0 

9. Stroški dela 44.662 68.729 64.835 65,0 

10. Odpisi vrednosti 5.086 11.317 4.305 44,9 

11. Drugi poslovni odhodki 1.656 2.591 4.653 63,9 

12. Finančni odhodki 2.587 3.793 1.788 68,2 

13. Drugi odhodki 826 640 69 129,1 

14. SKUPAJ ODHODKI 442.120 487.954 466.451 90,6 

            

15. POSLOVNI IZID 1.079 -53.785 -31.929 -2,0 

 

Rast poslovnih prihodkov v letu 2019 glede na leto 2018 je v celoti posledica nekaj višjih cen, ki so v veljavi od sredine lanskega 

leta. Cena omrežnine je sicer nekaj nižja, prihodki iz tega naslova pa kljub temu višji, kar je odraz dodatnih priključitev na 

kanalizacijo. Najemnina infrastrukture je ostala na lanski ravni, kar pa ne velja za stroške drugih storitev, tudi stroške dela in 

materiala, ki so precej nižji, kar je v večji meri odraz zmanjšanega obsega poslovanja zaradi okvare sistema za dehidracijo. 

 

 

Poslovni prihodki iz naslova storitve čiščenja odpadne vode so se glede na leto prej povečali, kar je izključno posledica viš je 

cene te storitve, saj se količine pri prodaji niso povečale. Višja je tudi cena omrežnine, kar je (poleg novih priključitev) glavni 

razlog za višje prihodke iz tega naslova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komunala Idrija                                                                                                                              Letno poročilo za leto 2019 

25 
 

ČIŠČENJE ODPADNE VODE  2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 223.929 192.019 213.070 116,6 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 331.868 306.822 329.910 108,2 

3. Finančni prihodki 596 1.890 202 31,5 

4. Drugi prihodki 1.413 2.688 360 52,6 

5. SKUPAJ PRIHODKI 557.806 503.419 543.542 110,8 

            

6. Stroški mat., blaga 62.366 58.343 60.354 106,9 

7. Stroški storitev 64.273 71.623 71.058 89,7 

8. Najemnina infrastrukture 296.771 296.956 302.116 99,9 

9. Stroški dela 101.056 112.007 119.352 90,2 

10. Odpisi vrednosti 7.676 13.494 5.883 56,9 

11. Drugi poslovni odhodki 2.236 2.923 5.679 76,5 

12. Finančni odhodki 3.146 4.357 2.085 72,2 

13. Drugi odhodki 1.096 735 81 149,1 

14. SKUPAJ ODHODKI 538.621 560.437 566.607 96,1 

            

15. POSLOVNI IZID 19.185 -57.018 -23.065 -33,6 

 

Izpad delovanja dehidracijskega sistema na ČN Idrija je vplival tudi na znižanje stroškov izvajanja dejavnosti – zlasti stroškov 

storitev, delno tudi materiala (manjša poraba flokulanta) in stroškov dela. Slednji so sicer nižji tudi zaradi vključevanja zuna-

njega izvajalca za vzdrževalna dela na tem objektu. Prav povečan obseg teh del je vplival na siceršnje zvišanje stroškov 

materiala. 

 

PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN   2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 32.491 22.200 34.208 146,4 

3. Finančni prihodki 54 133 8 40,6 

4. Drugi prihodki 211 188 17 112,2 

5. SKUPAJ PRIHODKI 32.756 22.521 34.233 145,4 

            

6. Stroški mat., blaga 877 2.968 2.014 29,5 

7. Stroški storitev 26.588 16.968 26.131 156,7 

9. Stroški dela 10.763 16.321 8.858 65,9 

10. Odpisi vrednosti 902 2.232 567 40,4 

11. Drugi poslovni odhodki 191 449 141 42,5 

12. Finančni odhodki 216 305 154 70,8 

13. Drugi odhodki 52 52 14 100,0 

14. SKUPAJ ODHODKI 39.590 39.295 37.880 100,8 

            

15. POSLOVNI IZID -6.833 -16.774 -3.647 40,7 
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Povečanje poslovnih prihodkov te dejavnosti je zlasti posledica zvišanja cene storitev, poleg tega tudi uskladitve evidenc in 

širitve kroga normiranih zavezancev12 tudi na uporabnike, pri katerih je poraba pitne vode iz javnega vodovoda 0 m3.  

 

V letu 2019 je nekatera opravila na dejavnosti opravljal pogodbeni izvajalec, zato so v primerjavi z letom 2018 stroški storitev 

višji, stroški dela pa znižani. 

 

Pričakovanja in usmeritve za leto 2020: 

✓ podobne količine odvedene in očiščene odpadne vode kot v 2019,  

✓ brez večjih širitev omrežja – načrtovanih do 30 novih priključkov, 

✓ nadaljnja, vendar manjša rast stroškov najema infrastrukture (pri odvajanju odpadne vode), 

✓ rast nabavnih cen surovin, materialov in storitev (elektrike, odvoza dehidriranega blata iz odpadkov z grabelj na ČN, 

gorivo) in posledično rast stroškov,  

✓ nujna je izvedba nekaterih večjih vzdrževalnih del, kar bo prav tako vplivala na rast stroškov storitev, 

✓ pripraviti program vzdrževanja javne infrastrukture.  

 

 

Ravnanje s komunalnimi odpadki 
 

 

Javno službo zbiranja določenih vrst komunal-

nih odpadkov izvajamo v občinah Idrija in Cer-

kno. Javni službi obdelave določenih vrst komu-

nalnih odpadkov in odlaganja ostankov prede-

lave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov od 

novembra 2016 dalje izvaja podjetje VOKA 

Snaga d.o.o., ki je tudi oblikovala (občinski sveti 

obeh občin pa potrdili) cene teh dveh dejavnosti. 

Za zagotovitev uporabnikom prijaznejšega ser-

visa se jim še vedno izstavi enotni račun s strani 

naše komunale, torej v tem delu delujemo kot 

agent in storitve obdelave in odlaganja izvajamo 

v imenu in za račun VOKA Snage d.o.o. Posle-

dično ti dve dejavnosti evidentiramo ločeno, 

med terjatvami in obveznostmi, med prihodki in 

odhodki pa le tisti del, ki se nanaša na zaraču-

nano nadomestilo za kritje stroškov obračuna, 

pošiljanja računov, plačilnega prometa, izterjave 

in odpisov terjatev13.  

 

Zbiranje komunalnih odpadkov 

 

Dejavnost obsega zbiranje mešanih komunalnih odpadkov »od vrat do vrat« iz gospodinjstev in gospodarskih ter nekaterih 

negospodarskih dejavnosti, zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, zbiranje ločenih frakcij (mešana embalaža, 

steklo in steklena embalaža, papir in karton ter papirna in kartonska embalaža, tekstil), kakor tudi mešanih komunalnih odpad-

kov na ekoloških otokih (eko otoki), upravljanje z zbirnim centrom Ljubevč v Idriji, pretovor iz zbirnega centra Cerkno v zbirni 

center Ljubevč ter predhodno razvrščanje in skladiščenje komunalnih odpadkov za namen obdelave določenih vrst komunalnih 

odpadkov oziroma odlaganje ali odstranjevanje ostankov predelave. 

 

 
12 Zaračuna se pavšalna količina (glede na število oseb v gospodinjstvu). 
13 Višina nadomestila znaša 5 % od stroška teh storitev in se mesečno zaračunava VOKA Snagi d.o.o. 
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Na območju občin delujeta, kot rečeno, dva zbirna centra: Ljubevč in Cerkno14, kamor lahko občani brezplačno oddajo vse 

vrste odpadkov iz gospodinjstev (razen gradbenih nad 500 kg oziroma azbesta15), vključno z nevarnimi (odpadne kemikalije, 

škropiva in zdravila, odpadna jedilna olja, izrabljene akumulatorje, odpadno električno in elektronsko opremo ...). Zbiranje 

nevarnih odpadkov poteka tudi v letnih akcijah zbiranja v nekaterih naseljih obeh občin. 

 

Z zbiranjem starega papirja v šolskih akcijah so osnovne šole v obeh občinah zbrale skupno 64,5 ton starega papirja, katerega 

izkupiček se zbira v šolskih skladih. Komunala pri akcijah pomaga logistično, stroškov najema zabojnikov in prevoza ne obra-

čuna. 

 

Količine zbranih odpadkov 

 2019 2018   

Zbrani odpadki - občina Idrija* 
letna  

količina (t) 
%  

odp. kg/preb 
letna  

količina (t) 
%  

odp. kg/preb 
I  

količine 19/18 

MKO (preostanek odpadkov) 1.610,39 38,43 136,51 1.625,32 39,72 138,24 99,1 

Organski odpadki (BIO kuhinjski in zeleni odrez) 396,92 9,47 33,65 370,78 9,06 31,54 107,1 

Kosovni odpadki 278,15 6,64 23,58 318,63 7,79 27,10 87,3 

Steklo 204,41 4,88 17,33 172,32 4,21 14,66 118,6 

Papir (embalažni karton in papir) 407,29 9,72 34,53 415,58 10,16 35,35 98,0 

Embalaža (plastična in kovinska ter trda plastika) 558,89 13,34 47,38 530,61 12,97 45,13 105,3 

Nevarni odpadki 9,32 0,22 0,79 3,02 0,07 0,26 308,3 

Jedilno olje in maščobe 3,06 0,07 0,26 0,66 0,02 0,06 467,8 

Barve 7,59 0,18 0,64 3,85 0,09 0,33 197,2 

Sveče 9,70 0,23 0,82 16,80 0,41 1,43 57,7 

Odpadna električna in elektr. oprema 82,41 1,97 6,99 79,71 1,95 6,78 103,4 

Les in lesena embalaža 379,23 9,05 32,15 362,30 8,85 30,82 104,7 

Kovine 102,94 2,46 8,73 91,10 2,23 7,75 113,0 

Gume 55,81 1,33 4,73 27,13 0,66 2,31 205,7 

Ravno steklo 36,61 0,87 3,10 19,12 0,47 1,63 191,5 

Tekstil 47,23 1,13 4,00 55,16 1,35 4,69 85,6 

SKUPAJ 4.189,98 100,00 355,17 4.092,09 100,00 348,06 102,4 

KORISTNI ODPADKI 2.579,56 61,57 218,66 2.466,77 60,28 209,81  

NEKORISTNI ODPADKI 1.610,39 38,43 136,51 1.625,32 39,72  138,24  

*Zaradi zaokroževanja decimalk lahko prihaja do manjših odstopanj v seštevkih. 

  

 
14 Zbirni center Cerkno upravlja Občina Cerkno. 
15 Prebivalcem z območja Občine Cerkno, le-ta subvencionira strošek oddaje odpadkov iz azbesta. 
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 2019 2018   

Zbrani odpadki – občina Cerkno* 
letna  

količina (t) 
%  

odp. kg/preb 
letna  

količina (t) 
%  

odp. kg/preb 
I  

količine 19/18 

MKO (preostanek odpadkov) 485,90 36,57 106,16 526,523 38,64 114,76 92,3 

Organski odpadki (BIO kuhinjski in zeleni odrez) 114,14 8,59 24,94 137,809 10,11 30,04 82,8 

Kosovni odpadki 103,11 7,76 22,53 108,627 7,97 23,68 94,9 

Steklo 74,85 5,63 16,35 71,11 5,22 15,50 105,3 

Papir (embalažni karton in papir) 132,09 9,94 28,86 133,366 9,79 29,07 99,0 

Embalaža (plastična in kovinska ter trda plastika) 191,69 14,43 41,88 190,88 14,01 41,60 100,4 

Nevarni odpadki 3,12 0,23 0,68 3,036 0,22 0,66 102,6 

Jedilno olje in maščobe 0,95 0,07 0,21 0,221 0,02 0,05 430,3 

Barve 2,53 0,19 0,55 1,398 0,10 0,30 181,0 

Sveče 4,52 0,34 0,99 5,6 0,41 1,22 80,7 

Odpadna električna in elektr. oprema 32,28 2,43 7,05 26,943 1,98 5,87 119,8 

Les in lesena embalaža 117,48 8,84 25,67 79,988 5,87 17,43 146,9 

Kovine 25,63 1,93 5,60 26,7 1,96 5,82 96,0 

Gume 17,32 1,30 3,78 25,87 1,90 5,64 67,0 

Ravno steklo 12,04 0,91 2,63 3,979 0,29 0,87 302,5 

Tekstil 10,95 0,82 2,39 20,703 1,52 4,51 52,9 

SKUPAJ 1.328,60 100,00 290,28 1.362,75 100,00 297,03 97,5 

KORISTNI ODPADKI 842,70 63,43 184,12 836,23 61,36 182,26  

NEKORISTNI ODPADKI 485,90 36,57 106,16 526,52 38,64 114,76  

*Zaradi zaokroževanja decimalk lahko prihaja do manjših odstopanj v seštevkih. 

 

V spodnji preglednici prikazujemo ugotovljene deleže ločeno zbranih odpadkov za zadnji dve poslovni leti. Uspešnost ločevanja 

odpadkov se sicer v obeh občinah izboljšuje, vendar je še vedno precej nižja od slovenskega povprečja16, še bistveno večja 

pa so odstopanja do najuspešnejših občin oziroma izvajalcev.  

 

Delež ločeno zbranih odpadkov 2019 2018 

Ločeno zbrani odpadki v Idriji 61,6 % 60,3 % 

Ločeno zbrani odpadki v Cerknem 63,4 % 61,4 % 

Kosovni odpadki 

 
16 Po podatkih Statističnega urada RS za leto 2018 je slovensko povprečje 71 % ločeno zbranih odpadkov. 

218,66

136,51

Koristni odpadki na prebivalca 
v občini Idrija (kg)

Koristni odpadki Nekoristni odpadki

184,12

106,16

Koristni odpadki na prebivalca 
v občini Cerkno (kg)

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

Količine kosovnih odpadkov se sicer zmanjšujejo, se pa povečuje število odvozov in s tem stroški izvajanja te storitve. 

 

Količine kosovnih odpadkov (t) 2019 2018 I 19/18 

Občina Idrija 278 318 87,4 

Občina Cerkno 103 108 95,4 

SKUPAJ 381 426 89,4 

 

 
 

Zbiranje bioloških odpadkov 

 

Zbrane količine bioloških odpadkov v 

zadnjih treh letih nihajo, nakazuje pa 

se trend zmanjševanja, tudi zaradi 

večanja števila gospodinjstev, ki se 

odgovorno odločajo za individualno 

kompostiranje. V preteklem letu se je 

sicer močno povečalo število takšnih 

gospodinjstev, zlasti na območju Ob-

čine Cerkno, potem, ko je bil izveden 

količinski poračun za leti 2017 in 

2018. V sosednjem grafu prikazu-

jemo količine BIO odpadkov, zbranih 

iz zabojnikov na odjemnih mestih 

uporabnikov, v spodnjem grafu pa 

podatke o gospodinjstvih, ki kompostirajo. 

 

 

Podatki o gospodinjstvih, ki kompostirajo 31.12.2019 31.12.2018 I 19/18 

Občina Idrija 40 22 181,8 

Občina Cerkno 57 1 5700,0 

SKUPAJ 97 23 421,7 
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ZBIRANJE ODPADKOV (vseh vrst, razen BIO) 
- GJS, občina Idrija 

2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 477.517 442.495 452.607 107,9 

2. Prihodki iz cene javne infrastrukture 20.435 21.745 20.388 94,0 

3. Finančni prihodki 623 1.671 349 37,3 

4. Drugi prihodki 4.437 4.000 4.724 110,9 

5. SKUPAJ PRIHODKI 503.011 469.911 478.069 107,0 

            

6. Stroški mat., blaga 55.500 55.343 52.695 100,3 

7. Stroški storitev 209.097 149.679 165.661 139,7 

8. Najemnina infrastrukture 15.832 16.876 17.012 93,8 

9. Stroški dela 189.379 210.453 183.821 90,0 

10. Odpisi vrednosti 50.813 54.957 48.208 92,5 

11. Drugi poslovni odhodki 2.446 3.671 7.425 66,6 

12. Finančni odhodki 3.035 3.852 1.801 78,8 

13. Drugi odhodki 1.011 650 79 155,5 

14. SKUPAJ ODHODKI 527.113 495.480 476.702 106,4 

            

15. POSLOVNI IZID -24.102 -25.570 1.366 94,3 

 

Poslovni prihodki so glede na leto prej višji za dobrih 20.000,00 € oziroma nekaj manj kot 8 %, kar je v celoti posledica zvišanja 

cen zbiranja komunalnih odpadkov (razen bio) od 1. 7. 2019 iz 0,1179 €/kg na 0,1426 €/kg. Sprememba cene je glavni razlog 

tudi za znižanje prihodkov iz naslova cene javne infrastrukture. Stroški storitev so višji zaradi dodatnih stroškov odvoza odpa-

dne embalaže ter stroškov prevzema nevarnih in odvoza kosovnih odpadkov.  

 

Spremembe pri stroških dela so odraz doslednejšega razporejanja opravljenih ur med posameznimi aktivnostmi oziroma ob-

činami znotraj dejavnosti zbiranja odpadkov. 
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ZBIRANJE IN ODDAJA BIOLOŠKIH  
ODPADKOV - GJS, občina Idrija 

2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 36.290 28.198 35.315 128,7 

2. Prihodki iz cene javne infrastrukture 3.186 4.389 3.253 72,6 

3. Finančni prihodki 43 145 12 29,7 

4. Drugi prihodki 219 343 151 63,8 

5. SKUPAJ PRIHODKI 39.738 33.075 38.731 120,1 

            

6. Stroški mat., blaga 3.877 3.353 3.074 115,6 

7. Stroški storitev 11.384 15.302 14.748 74,4 

8. Najemnina infrastrukture 2.315 2.467 2.955 93,8 

9. Stroški dela 9.277 17.497 13.579 53,0 

10. Odpisi vrednosti 3.509 3.582 2.843 98,0 

11. Drugi poslovni odhodki 157 343 286 45,8 

12. Finančni odhodki 179 334 126 53,6 

13. Drugi odhodki 17 56 251 30,4 

14. SKUPAJ ODHODKI 30.715 42.935 37.860 71,5 

            

15. POSLOVNI IZID 9.023 -9.860 870 -91,5 

 

Tudi pri zbiranju BIO odpadkov je gibanje poslovnih prihodkov podobno kot pri zbiranju KO.  

 

ZBIRANJE ODPADKOV (vseh vrst razen BIO) - 
GJS, občina Cerkno 

2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 102.863 109.549 143.244 93,9 

2. Prihodki iz cene javne infrastrukture 7.374 8.047 8.255 91,6 

3. Finančni prihodki 237 511 129 46,4 

4. Drugi prihodki 1.695 1.224 1.940 138,5 

5. SKUPAJ PRIHODKI 112.169 119.331 153.567 94,0 

            

6. Stroški mat., blaga 25.076 26.802 22.764 93,6 

7. Stroški storitev 60.485 47.440 60.794 127,5 

8. Najemnina infrastrukture 2.839 3.026 2.839 93,8 

9. Stroški dela 72.551 48.971 68.533 148,2 

10. Odpisi vrednosti 21.061 22.664 21.688 92,9 

11. Drugi poslovni odhodki 886 1.382 3.218 64,1 

12. Finančni odhodki 1.046 1.179 1.369 88,7 

13. Drugi odhodki 316 199 62 158,8 

14. SKUPAJ ODHODKI 184.260 151.662 181.267 121,5 

            

15. POSLOVNI IZID -72.091 -32.331 -27.700 223,0 
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Za območje Občine Cerkno v letu 2019 nismo spreminjali cen, zmanjšanje poslovnih prihodkov je tako v celoti odraz znižanja 

obračunskih količin v zadnjih štirih mesecih leta 2019. Stroški storitev so višji zaradi dodatnih stroškov odvoza odpadne emba-

laže ter stroškov prevzema nevarnih in odvoza kosovnih odpadkov.  

 

ZBIRANJE IN ODDAJA BIOLOŠKIH  
ODPADKOV - GJS, občina Cerkno 

2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 15.011 9.681 11.891 155,1 

2. Prihodki iz cene javne infrastrukture 617 1.206 1.188 51,2 

3. Finančni prihodki 16 63 8 25,4 

4. Drugi prihodki 154 149 190 103,4 

5. SKUPAJ PRIHODKI 15.798 11.098 13.277 142,3 

            

6. Stroški mat., blaga 1.600 934 772 171,3 

7. Stroški storitev 5.912 5.660 5.222 104,5 

8. Najemnina infrastrukture 801 853 801 93,9 

9. Stroški dela 5.165 9.943 6.300 51,9 

10. Odpisi vrednosti 1.499 951 613 157,6 

11. Drugi poslovni odhodki 74 138 202 53,6 

12. Finančni odhodki 93 145 116 64,1 

13. Drugi odhodki 11 24 4 45,8 

14. SKUPAJ ODHODKI 15.154 18.649 14.030 81,3 

            

15. POSLOVNI IZID 644 -7.550 -753 -8,5 

 

Pri zbiranju BIO odpadkov so se poslovni prihodki glede na leto prej povečali – zaradi ustreznejših normativov (kg/os). Prihodki 

iz naslova cene javne infrastrukture pa so nižji, kar je posledica obračunavanja po dejansko zbranih količinah (v zadnjih štirih 

mesecih leta 2019).  

 

Pričakovanja in usmeritve za leto 2020: 

✓ izboljšati delež ločeno zbranih odpadkov, 

✓ uskladiti z lokalno skupnostjo in v novem občinskem odloku opredeliti košarico storitev, vključenih v ceno GJS, 

✓ rast stroškov vzdrževanja vozil,  

✓ nadaljnji pritisk na cene prevzema posameznih odpadkov, 

✓ uveljavitev novih cen v Občini Cerkno, 

✓ nujna je obnova tehtnice v ZC Ljubevč,  

✓ možen prevzem ZC Cerkno v upravljanje, 

✓ nadaljnje intenzivno osveščanje uporabnikov, 

✓ pripraviti nov elaborat za cene storitev zbiranja sveč, ki jo (v skladu z Uredbo o odpadnih nagrobnih svečah) izvajamo za 

nosilce skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, 

✓ nadaljnje reševanje problematike neprevzemanja odpadne embalaže,  

✓ skupaj z vodstvom obeh občin je nujno treba narediti vse, kar je v naši moči, da se v prihodnjem proračunskem letu (2021) 

zagotovijo sredstva za investicije v zvezi z izpolnitvijo zakonskih zahtev glede urejenosti zbirnih centrih in odpadne pada-

vinske vode ter opreme v teh zbirnih centrih, 

✓ za leto 2020 pričakujemo nižje prihodke iz naslova prodaje surovin, 

✓ za celotno dejavnost načrtujemo izgubo, zato bo treba (poleg zgoraj navedenih aktivnosti) vložiti veliko napora tudi v 

zniževanje stroškov in optimiziranje procesov. 
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Druge obvezne GJS 
 

Vzdrževanje in urejanje javnih površin ter občinskih cest 
 

Vzdrževanje lokalnih cest 

 

Vzdrževanje lokalnih cest se je izvajalo po potrjenem Izvedbenem pro-

gramu letnega vzdrževanja, kar vključuje redne preglede lokalnih cest s 

sočasnim krpanjem udarnih jam, redno vzdrževanje prometnih površin 

z vzdrževanjem odvodnjavanja meteornih vod, košnjo obcestnega 

sveta, popravilo bankin, vzdrževanje makadamskih prometnih površin 

ter druga predpisana opravila.  

 

Na cesti v Idrijskem Logu smo v sklopu gradbenih del uredili drenažni 

sistem in s tem umaknili vodo s ceste ter preprečili, da bi v zimskem 

času na tem delu ceste nastajal led. Izvajalo se je tudi nasipanje bankin.  

 

Tekom leta 2019 smo z Občino Idrija uspeli uskladiti vsebino pogodbe 

o vzdrževanju lokalnih cest, ki je bila v januarju 2020 tudi podpisana.  

 

Dolžine vzdrževanih cest se v letu 2019 niso spremenile. Prikazujemo 

jih v spodnji preglednici. 

Podatki o dolžinah cest (km) 31. 12. 2019 

Lokalne ceste 160,332 

Zbirne mestne ceste v mestu Idrija 1,128 

Mestne ceste v mestu Idrija in v Spodnji Idriji 9,225 

Javne poti v naseljih in med naselji v občini  218,130 

SKUPAJ 388,815 

 

 

PRIPOROČILO LASTNIKU – OBČINI IDRIJA 

✓ Obstoječe cene so v veljavi že od leta 2012 in ne omogočajo več kritja stroškov izvajanja dejavnosti, zato je njihova 

čimprejšnja posodobitev nujna. Povečati je treba tudi proračunska sredstva za te namene, v nasprotnem primeru bo to 

pomenilo krčenje obsega zakonsko predpisanega vzdrževanja.  
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VZDRŽEVANJE CEST  
- GJS, občina Idrija 

2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 327.599 287.343 390.543 114,0 

3. Finančni prihodki 327 1.002 90 32,6 

4. Drugi prihodki 761 1.426 215 53,4 

5. SKUPAJ PRIHODKI 328.687 289.771 390.849 113,4 

            

6. Stroški mat., blaga 57.738 56.266 41.966 102,6 

7. Stroški storitev 193.003 143.555 233.730 134,4 

9. Stroški dela 85.845 79.196 83.616 108,4 

10. Odpisi vrednosti 16.987 13.680 16.647 124,2 

11. Drugi poslovni odhodki 1.616 1.855 2.585 87,1 

12. Finančni odhodki 1.900 2.311 2.048 82,2 

13. Drugi odhodki 357 390 112 91,5 

14. SKUPAJ ODHODKI 357.446 297.252 380.703 120,3 

            

15. POSLOVNI IZID -28.759 -7.481 10.145 384,4 

 

 

Zaradi manj porabljenih proračunskih sredstev za namene zimske službe, je bilo mogoče opraviti več vzdrževalnih del pri 

rednem vzdrževanju cest. Nekaj izpada prihodka je bilo zaradi ureditve obvoza državne ceste po lokalni cesti, kjer je za čas 

gradnje cesto vzdrževalo Cestno podjetje.  

 

Stroški dela so višji deloma zaradi bolj doslednega in celovitega vodenja ur delavcev, delno tudi večjega obsega izvedenih del. 

Večji obseg izvedenih del ter naraščanje nabavnih cen storitev pa sta glavna vira zvišanja stroškov storitev. Zaradi prenizkih  

prodajnih cen, na kar smo opozorili že zgoraj (med priporočili lastniku), zato kljub višjim prihodkom ni mogoče zagotoviti pozi-

tivnega poslovanja tega dela dejavnosti. 

 

Zimsko vzdrževanje cest 

 

Zimska služba je tudi v letu 2019 predstavljala pomemben del vzdrževanja cest predstavlja zimska služba, čeprav rekordnih 

vrednosti iz pretekle sezone nismo dosegli. Skupaj s široko mrežo lokalnih podizvajalcev zagotavljamo prevoznost cest  in 

ustrezno raven izvajanja naših zavez tudi v zimskih vremenskih razmerah. Naj pri tem opozorimo, da se pričakovanja občanov 

po še višjem standardu izvajanja zimskega vzdrževanja cest povečujejo, kar pa je seveda povezano s povečanjem finančnih 

sredstev, ki bi jih bilo posledično treba zagotoviti.   

 

Obseg izvajanja zimske službe je bil v letu 2019 glede na prejšnjo, sicer nadpovprečno sezono, več kot prepolovljen. Temu je 

sledil tudi doseženi poslovni izid te dejavnosti.  
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ZIMSKA SLUŽBA  
- GJS, občina Idrija 

2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 362.739 785.462 283.181 46,2 

3. Finančni prihodki 200 2.682 198 7,5 

4. Drugi prihodki 1.512 3.815 324 39,6 

5. SKUPAJ PRIHODKI 364.450 791.959 283.703 46,0 

            

6. Stroški mat., blaga 52.969 123.097 35.228 43,0 

7. Stroški storitev 191.328 464.628 146.115 41,2 

9. Stroški dela 93.449 150.728 72.532 62,0 

10. Odpisi vrednosti 22.350 44.590 15.222 50,1 

11. Drugi poslovni odhodki 1.998 5.066 3.326 39,4 

12. Finančni odhodki 1.960 6.183 2.442 31,7 

13. Drugi odhodki 2.341 1.043 51 224,4 

14. SKUPAJ ODHODKI 366.396 795.335 274.916 46,1 

            

15. POSLOVNI IZID -1.945 -3.376 8.787 57,6 

 

Vzdrževanje javnih površin 

 

Tudi v letu 2019 smo na javnih površinah v Idriji in Spodnji Idriji izvajali le najnujnejša opravila v skladu z okrnjenima progra-

moma Vzdrževanja javnih utrjenih in zelenih površin v krajevnih skupnostih mesto Idrija in Spodnja Idrija iz leta 2018, kar 

vključuje naslednje aktivnosti: ročno pometanje ulic, pešpoti in pločnikov, stopnišč ter drugih površin v I. prioriteti (zelo fre-

kventna območja) ter nekatera opravila vzdrževanja javnih zelenih površin in urbane opreme. 

 

Podatki o javnih površinah – I. prioriteta v Idriji in Spodnji Idriji 31. 12. 2019 

Dolžina ulic, pešpoti in pločnikov (m') 8.647 

Površina stopnišč (m2) 235 

Površina parkirišč, avtobusnih postajališč in drugih površin (m2) 15.735 

 

Vrednost proračunskih sredstev za izvajanje vzdrževanja javnih površin se je iz prvotno predvidenih 130.000 € v Idriji in 60.000 

€ v Spodnji Idriji, zmanjšala na 90.000 € v Idriji oziroma 46.000 € v Spodnji Idriji. Obseg storitev smo prilagodili tudi tako, da 

smo zmanjšali površino pokošenih površin, število pranj pokritih avtobusnih postajališč ter število pitnikov in pouličnih košev. 

Ukinili smo pranje pouličnih košev, delovanje fontan, vzdrževanje parkovnih klopi in lesenih sedišč ter vzdrževanje dreves. V 

Spodnji Idriji smo ukinili tudi dežurno pregledno službo ob sobotah in nedeljah ter praznikih.  Opravila se izvajajo tudi v središčih 

naselij Črni Vrh in Godovič, sredstva za izvajanje pa se črpajo iz postavke vzdrževanja občinskih cest. 

 

PRIPOROČILA LASTNIKU – OBČINI IDRIJA: 

✓ Predlagamo, da se v proračunu zagotovijo dodatna finančna sredstva za vzdrževanje javnih površin v Črnem Vrhu, Go-

doviču in na Vojskem.  

✓ Program vzdrževanja javnih površin je bil okrnjen zaradi obilne zimske sezone 2017/2018 in prenosa sredstev proračun-

ske postavke za vzdrževanje javnih površin na postavko zimska služba v tistem letu. Predlagamo, da se v proračunskih 

postavkah zagotovi dovolj sredstev za izvajanje programa v polnem obsegu.  
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VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN  
- GJS, občina Idrija  

2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 126.179 116.101 123.373 108,7 

3. Finančni prihodki 162 453 46 35,8 

4. Drugi prihodki 413 644 95 64,1 

5. SKUPAJ PRIHODKI 126.754 117.197 123.514 108,2 

            

6. Stroški mat., blaga 5.291 7.923 4.989 66,8 

7. Stroški storitev 48.995 57.671 48.913 85,0 

9. Stroški dela 86.500 59.569 75.530 145,2 

10. Odpisi vrednosti 2.552 6.929 3.890 36,8 

11. Drugi poslovni odhodki 543 954 1.075 56,9 

12. Finančni odhodki 812 1.044 1.024 77,8 

13. Drugi odhodki -50 176 50 -28,4 

14. SKUPAJ ODHODKI 144.642 134.266 135.470 107,7 

            

15. POSLOVNI IZID -17.888 -17.068 -11.956 104,8 

 

Doseženi poslovni prihodki vzdrževanja javnih površin so na podobni ravni kot leta 2018, saj še vedno izvajamo dela po skr-

čenem programu te dejavnosti. Podobno kot pri rednem vzdrževanju cest tudi tu velja opozoriti, da cene urnih postavk že od 

leta 2012 niso bile spremenjene, kar je glavni razlog za pridelano izgubo.  

 

Pričakovanja in usmeritve za leto 2020: 

✓ glede na zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna je predviden obseg poslovanja na področju vzdrževanja cest 

(zimsko in letno vzdrževanje) ter javnih površin, v višini nekaj več kot 940.000 €  

✓ zagotoviti takojšnjo izvedbo nujnih del v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/16), 

✓ dodatno izobraziti dva preglednika cest, 

✓ dodatno usposobiti delavca na področju arboristike, za dela s hortikulturo – glede na obseg, ki ga potrebujemo pri vzdr-

ževanju javnih površin, 

✓ predložitev novega cenika za vzdrževanje cest, 

✓ podpis pogodbe za področje vzdrževanja javnih površin, 

✓ sprejetje novega občinskega odloka, ki bo urejal področje javnih površin, 

✓ nižanje stroškov storitev zunanjih izvajalcev in izraba lastnih zmogljivosti v čim večji meri. 

 

24-urna dežurna služba za pogrebne dejavnosti 
 

24-urna dežurna služba, ki jo kot obvezno GJS določa Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti17 (v nadaljevanju Zakon) 

sprejet v letu 2016, obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda 

in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh. V občini Idrija smo jo kot ločeno dejavnost in v 

skladu s predpisi pričeli izvajati in evidentirati v letu 2019.  

 

Izvedeni prevozi v okviru 24-urne dežurne službe 2019 

SKUPAJ 92 

 

 
17 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16). 



Komunala Idrija                                                                                                                              Letno poročilo za leto 2019 

37 
 

PRIPOROČILO LASTNIKU – OBČINI CERKNO: 

✓ Občina Cerkno področnega odloka še nima usklajenega s spremenjenim Zakonom, zlasti mora določiti izvajalca in pogoje 

izvajanja 24-urne dežurne službe.   

 

24-URNA DEŽURNA SLUŽBA  
- GJS, občina Idrija 

2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 23.427 0,00   - 

3. Finančni prihodki 20 0,00   - 

4. Drugi prihodki 69 0,00   - 

5. SKUPAJ PRIHODKI 23.516 0,00   - 

            

6. Stroški mat., blaga 622 0,00   - 

7. Stroški storitev 1.013 0,00   - 

9. Stroški dela 14.748 0,00   - 

10. Odpisi vrednosti 896 0,00   - 

11. Drugi poslovni odhodki 94 0,00   - 

12. Finančni odhodki 106 0,00   - 

13. Drugi odhodki 48 0,00   - 

14. SKUPAJ ODHODKI 17.526 0,00   - 

            

15. POSLOVNI IZID 5.991 0,00  - 

 

Izbirne GJS 
 

Upravljanje pokopališč 
 

V letu 2019 smo upravljali s štirimi pokopališči na območju Občine Idrija. Na idrijskem pokopališču smo uredili toaletne prostore 

v starih vežicah, hladilne prostore za pokojnike in skladiščne prostore za krste.  

 

Oddani grobni prostori 
Razpoložljivi 

grobni prostori 
Oddani v 2019 Oddani v 2018 

I  

19/18 

Idrija 1524 1455 1460 99,7 

Spodnja Idrija 763 469 466 100,6 

Godovič 129 122 121 100,8 

Zavratec 74 56 56 100,0 

 

Na pokopališču v Spodnji Idriji so v skupno število všteti tudi grobovi okoli cerkve, ki niso uporabni. Prav tako niso uporabni vsi 

preostali grobni prostori (7) na pokopališču v Godoviču, zato je nujna širitev tega pokopališča.  

 

Upravljanje pokopališča v Zavratcu v letu 2020 prevzema KS Zavratec. 
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PRIPOROČILA LASTNIKU – OBČINI IDRIJA: 

✓ Zaradi pomanjkanja grobnih prostorov je nujna širitev pokopališča v Godoviču. Celotna dokumentacija za izvedbo je že 

izdelana in predložena Občini.  

✓ Med nujnejše investicije spadata tudi popravilo podpornega zidu na pokopališču v Spodnji Idriji in sanacija dreves na 

pokopališču v Idriji. 

✓ Žarne grobove v Spodnji Idriji bomo dopolnili s poličkami, ki bodo omogočale namestitev sveč in rož, saj na podlagi 

pripomb občanov ugotavljamo, da ljudje še vedno – raje kot na skupna mesta – sveče in cvetje namenjajo le posamezni-

kom. Predlagamo tudi ureditev talnih žarnih grobov na zelenici proti cerkvi. 

✓ Na novi vežici pušča streha, zato mora lastnik pri izvajalcu čim prej vložiti reklamacijski zahtevek.  

 

VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ  
- GJS, občina Idrija 

2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 56.769 56.849 56.238 99,9 

3. Finančni prihodki 66 186 16 35,5 

4. Drugi prihodki 253 265 89 95,5 

5. SKUPAJ PRIHODKI 57.089 57.300 56.342 99,6 

            

6. Stroški mat., blaga 5.039 5.747 7.095 87,7 

7. Stroški storitev 20.780 11.623 15.368 178,8 

9. Stroški dela 13.581 29.193 22.790 46,5 

10. Odpisi vrednosti 1.039 2.738 549 37,9 

11. Drugi poslovni odhodki 114 308 219 37,0 

12. Finančni odhodki 205 429 161 47,8 

13. Drugi odhodki 162 72 5 225,0 

14. SKUPAJ ODHODKI 40.920 55.189 46.187 74,1 

            

15. POSLOVNI IZID 16.169 2.111 10.156 765,9 

 

Prihodki so v letu 2019 ostali na ravni preteklega leta, medtem ko so se odhodki bistveno zmanjšali, saj so se izvajala le manjša 

vzdrževalna dela. V letu 2020 bo zato poleg kritja tekočih stroškov nekaj več sredstev namenjenih tudi obsežnejšim vzdrže-

valnim delom. 

 

Oskrba s toplotno energijo 
 

Zanesljivo, varno in učinkovito proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje in njeno distribucijo zagotavljamo 23 odjemnim 

mestom, priključenim na ogrevalni sistem Kotlovnica ŠRC v Idriji.  

 

Ogrevalni sistem je bil v času izgradnje (konec leta 2014) napolnjen z vodo, ki je bila odvzeta neposredno iz vodovodnega 

omrežja. Neustrezno pripravljena voda, s trdoto preko 10°dH, je naredila precejšnjo škodo na kotlih; poleg samega vodnega 

kamna, ki se je nabral v menjalniku in na gorilniku, je sistem povzročal tudi močan hrup. Napako smo od prevzema kotlovnice 

dalje (od leta 2016) reševali s kemičnimi izpiranji kotlov in raztapljanjem vodnega kamna. V letu 2019 smo opravili dva večja  

posega, in sicer menjavo menjalnika v vrednosti 11.200 € ter menjavo menjalnika in gorilnika v vrednosti 18.900 €. Menjalnik 

toplote sistem ogrevanja ločuje na primarni in sekundarni del. Voda se je v celotnem omrežju zmehčala in sedaj dosega 

vrednosti manjše od 1°dH (priporočilo proizvajalca je vrednost < od 5,5°dH).  
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PROIZVODNJA IN DISTRIBUCIJA 
TOPLOTE - GJS, občina Idrija  

2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 178.924 182.293 200.095 98,2 

3. Finančni prihodki 216 749 193 28,8 

4. Drugi prihodki 420 1.065 320 39,4 

5. SKUPAJ PRIHODKI 179.560 184.108 200.608 97,5 

            

6. Stroški mat., blaga 123.966 161.001 126.045 77,0 

7. Stroški storitev 48.016 21.335 23.946 225,1 

9. Stroški dela 19.988 31.933 21.051 62,6 

10. Odpisi vrednosti 2.568 4.830 1.013 53,2 

11. Drugi poslovni odhodki 1.901 975 2.095 195,0 

12. Finančni odhodki 1.504 1.726 1.189 87,1 

13. Drugi odhodki 487 291 59 167,4 

14. SKUPAJ ODHODKI 198.430 222.092 175.398 89,3 

            

15. POSLOVNI IZID -18.870 -37.984 25.210 49,7 

 

Prihodki so ostali na ravni prejšnjega leta, saj se količine in cene niso bistveno spremenile. Poslovni odhodki so se v celoti 

gledano precej znižali, zlasti zaradi manjših stroškov materiala (zamenjava energenta; konec leta 2018 smo namreč utekoči-

njeni naftni plin nadomestili s cenejšim zemeljskim plinom). Stroški storitev so višji zaradi že omenjenih posegov v kotlovnico, 

stroški dela pa nižji zaradi prerazporeditve vodje področja na drugo dejavnost.     

 

Tržne dejavnosti 
 

OSKRBA S PITNO VODO - trg 2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 103.252 66.287 73.004 155,8 

3. Finančni prihodki 81 227 18 35,7 

4. Drugi prihodki 522 337 70 154,9 

5. SKUPAJ PRIHODKI 103.855 66.851 73.092 155,4 

            

6. Stroški mat., blaga 50.703 16.338 34.811 310,3 

7. Stroški storitev 13.929 17.558 6.441 79,3 

9. Stroški dela 54.669 28.398 24.500 192,5 

10. Odpisi vrednosti 2.773 2.571 1.023 107,9 

11. Drugi poslovni odhodki 354 1.287 669 27,5 

12. Finančni odhodki 744 524 445 142,0 

13. Drugi odhodki 487 689 99 70,7 

14. SKUPAJ ODHODKI 123.657 67.365 67.990 183,6 

           

15. POSLOVNI IZID -19.802 -514 5.102 3852,5 
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ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 
ODPADNE VODE TER PRAZNJENJE 

GREZNIC IN MKČN - trg 
2019 2018 

Načrt 
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 13.594 15.931 12.871 85,3 

3. Finančni prihodki 13 52 4 25,0 

4. Drugi prihodki 33 74 7 44,6 

5. SKUPAJ PRIHODKI 13.640 16.057 12.882 84,9 

            

6. Stroški mat., blaga 629 2.601 1.180 24,2 

7. Stroški storitev 4.800 4.866 3.956 98,6 

9. Stroški dela 6.558 6.898 4.014 95,1 

10. Odpisi vrednosti 175 582 177 30,1 

11. Drugi poslovni odhodki 56 292 94 19,2 

12. Finančni odhodki 82 121 38 67,8 

13. Drugi odhodki 30 158 18 19,0 

14. SKUPAJ ODHODKI 12.329 15.518 9.476 79,4 

            

15. POSLOVNI IZID 1.311 540,00 3.406,00 242,8 

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

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

 

Ravnanje s komunalnimi odpadki – trg 
 

Dejavnost zbiranja odpadkov za trg vključuje predvsem storitve po naročilu končnih strank, kot npr. poseben prevoz odpadkov 

izven rednega zbiranja s smetarskim vozilom, kakor tudi prevzem nekaterih vrst odpadkov v zbirnem centru.  

 

Poslovni prihodki na trgu so se v letu 2019 znižali v primerjavi z 2018 zaradi nižjih količin prevzetih odpadkov s strani poslovnih 

uporabnikov, cene se niso spreminjale. Stroški dela so nižji zaradi spremenjenega načina spremljanja opravljenih ur.  
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ZBIRANJE ODPADKOV - trg (€) 2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 49.022 57.612 41.464 85,1 

3. Finančni prihodki 21 187 12 11,2 

4. Drugi prihodki 111 443 74 25,1 

5. SKUPAJ PRIHODKI 49.154 58.242 41.549 84,4 

            

6. Stroški mat., blaga 1.006 1.074 743 93,7 

7. Stroški storitev 17.284 18.974 21.691 91,1 

9. Stroški dela 5.118 28.972 6.494 17,7 

10. Odpisi vrednosti 667 1.194 101 55,9 

11. Drugi poslovni odhodki 155 910 305 17,0 

12. Finančni odhodki 141 431 98 32,7 

13. Drugi odhodki 45 3.917 34 1,1 

14. SKUPAJ ODHODKI 24.417 55.473 29.465 44,0 

            

15. POSLOVNI IZID 24.737 2.770 12.085 893,0 

 

Poslovni prihodki na trgu so se v letu 2019 znižali v primerjavi z 2018 zaradi nižjih količin prevzetih odpadkov s strani poslovnih 

uporabnikov, cene se niso spreminjale. Stroški dela so nižji zaradi spremenjenega načina spremljanja opravljenih ur.  

 

Zaprti odlagališči nenevarnih komunalnih odpadkov Ljubevč in Raskovec 
 

Skladno z izdanima okoljevarstvenima dovoljenjema za obe zaprti odlagališči smo tudi v letu 2019 kot upravljavec izvajali 

aktivnosti vzdrževanja in varovanja odlagališč ter redne meritve in preglede stanja telesa odlagališča. Letno poročilo o ugoto-

vitvah pregledov, meritvah in topografiji območja smo predložili Agenciji za okolje in Občinama.  

 

Sredstva za kritje stroškov (skladno s podpisanima pogodbama za financiranje zakonsko predpisanih monitoringov in rednega 

vzdrževanja naprav, ki vplivajo na izsledke monitoringov, upravljanja odlagališča ter stroškov finančnega jamstva za obdobje 

30 let) zagotavljata Občina Idrija in Občina Cerkno v dogovorjenih deležih.  

 

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

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

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

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

ustrezno očistiti. Iz poročil o obratovalnih monitoringih za leto 2019 je razvidno, da odlagališče Raskovec vpliva na podzemno 

vodo.  

 

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

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

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

onesnaževal, ker nobeno onesnaževalo ni presegalo praga za poročanje.  

 

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

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

podzemne vode. Na odlagališču Raskovec bomo v 2020 namestili biofilter, ki bo čistil odlagališčne pline. 
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UPRAVLJANJE Z ZAPRTIMI 

DEPONIJAMI - trg 
2019 2018 

Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 58.029 47.801 63.784 121,4 

3. Finančni prihodki 142 29 5 489,7 

4. Drugi prihodki 65 237 6 27,4 

5. SKUPAJ PRIHODKI 58.236 48.067 63.795 121,2 

            

6. Stroški mat., blaga 1.350 2.165 2.834 62,4 

7. Stroški storitev 56.055 44.377 57.452 126,3 

9. Stroški dela 9.634 2.992 2.706 322,0 

10. Odpisi vrednosti 452 1.725 1.342 26,2 

11. Drugi poslovni odhodki 144 836 756 17,2 

12. Finančni odhodki 357 68 65 525,0 

13. Drugi odhodki 132 551 269 24,0 

14. SKUPAJ ODHODKI 68.124 52.713 65.424 129,2 

            

15. POSLOVNI IZID -9.888 -4.646 -1.628 212,8 
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Gradbeništvo 
 

V občini Idrija smo v sklopu plinifikacije občine Idrija izvedli 

sanacijo drugega dela Kosovelove ulice. Sočasno smo ob-

novili tudi vodovod, uredili meteorno kanalizacijo in položili 

cevi za optično omrežje. Na 260 m dolgi trasi smo zamenjali 

okoli 40 litoželeznih pokrovov, obnovili približno 190 m rob-

nikov ter položili 365 m plinskih cevi, 215 m duktilnih cevi za 

vodovod, 86 m cevi za meteorno kanalizacijo in 660 m cevi 

za optično omrežje. Zaradi že obstoječih inštalacij v cesti je 

bilo polaganje vseh novih inštalaciji zelo oteženo. V času ob-

nove smo morali spremeniti običajen promet skozi mesto – 

iz enosmernega prometa smo znova uvedli dvosmerni pro-

met čez Mestni trg. Za ureditev obvoza je bilo potrebno po-

staviti več kot 90 prometnih znakov. Iz Kosovelove ulice se 

je plinovodno omrežje nadaljevalo še do blokov v ulici Hen-

rika Freyerja, kjer smo obnovili tudi del fekalne kanalizacije, 

ter po delu Kajuhove ulice, na kateri smo položili cevi za 

elektro omrežje in uredili meteorno kanalizacijo. Investitorja 

sta bila Petrol in Občina Idrija.  

 

Za Petrol smo izvedli tudi preplastitev dela državne ceste in 

asfaltacijo plinskih prekopov na občinskih cestah v Spodnji 

Idriji (glavni del prekopa je bil pod pokopališčem v Sp. Idriji 

v dolžini 470 m) ter povezavo plinovoda v Ulici Zmage, kjer 

je bilo treba 150 m plinovodne cevi položiti pod AB vezne 

elemente, ki držijo podporni zid.  

 

Za Občino Cerkno smo obnovili dva vodooskrbna sistema, in sicer tri 

zajetja za vas Jesenica in nov vodohran Ravni Vrh v Šebreljah. V ne-

kdanjih zajetjih vasi Jesenica je v sušnih obdobjih prihajalo do po-

manjkanja vode, zato smo zajetja tudi povečali in namestili peščene 

filtre. Dela se je izvajalo po fazah na način, da sta bili med gradnjo 

dve zajetji preko katerih se je zagotavljalo nemoteno oskrbo z vodo, 

ves čas v funkciji.  

 

Na vodovodnem sistemu v Šebreljah je bil zgrajen nov vodohran 

Ravni Vrh prostornine 12 m3. Nov vodohran bo lahko služil tudi kot 

vodarna za šebreljski vodooskrbni sistem. Projekte in izvedbo je v 

obeh primerih vodilo naše podjetje.  

 

Izvedli smo še sanacijo skalnega podora v Masorah v Občini Idrija ter sanaciji propusta in usada v Mostaniji v Občini Cerkno. 

 

Sočasno s terenskimi deli smo izvajali tudi obnove, na primer prostorov bivših Nebes, ki smo jih celovito prenovili. V projekt so 

bili vključeni obrtniki z različnih področij, od keramičarjev, elektroinštalaterjev in vodovodarjev do pleskarjev in monterjev. Med 

projektom se je še enkrat izkazalo, kako pomembno za nemoteno izvedbo del je zagotoviti premišljeno načrtovanje s strani 

naročnika oziroma investitorja.  
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PRIPOROČILA LASTNIKU: 

✓ Za učinkovito in uspešno izvedbo je izjemno pomembno, da investitor zagotovi pravočasna in jasna navodila glede iz-

vedbe in nosilcev stroškov (npr. stroški zapor). Nujno je kakovostno načrtovanje projekta, z vključevanjem presoje različ-

nih situacij in možnih dodatnih stroškov, ki se lahko pojavijo tekom gradnje, vključno z zagotovitvijo zadostnih finančnih 

sredstev za njihovo kritje. 

 

 

GRADBENE STORITVE - trg 2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 825.745 649.027 738.616 127,2 

3. Finančni prihodki 1.038 758 71 136,9 

4. Drugi prihodki 3.376 1.079 179 312,9 

5. SKUPAJ PRIHODKI 830.160 650.864 738.865 127,5 

         

6. Stroški mat., blaga 104.395 146.768 81.444 71,1 

7. Stroški storitev 532.126 386.425 389.185 137,7 

9. Stroški dela 273.215 174.793 227.196 156,3 

10. Odpisi vrednosti 43.499 27.032 29.182 160,9 

11. Drugi poslovni odhodki 4.679 12.318 7.378 38,0 

12. Finančni odhodki 5.307 1.748 1.562 303,6 

13. Drugi odhodki 2.261 7.884 1.557 28,7 

14. SKUPAJ ODHODKI 965.482 756.969 737.505 127,5 

            

15. POSLOVNI IZID -135.322 -106.105 1.360 127,5 

 

Poslovni prihodki, doseženi v letu 2019 so glede na preteklo leto višji za dobro četrtino. Povečan obseg poslovanja je prispeval 

tudi k rasti stroškov, zlasti stroškov dela in storitev. Stroški storitev so se povečali zlasti na račun del na visokih gradnjah in 

posledično povečanih potrebah po obrtniških delih. Izvajali smo tudi dela, pri katerih smo potrebovali stroje, zmogljivejše od 

lastnih. Od začetka junija do septembra smo čakali na odobritev menjave kesona na tovornem vozilu s strani lastnikov, zaradi 

česar smo za premike minibagra najemali zunanje izvajalce.  

  

Pričakovanja in usmeritve za leto 2020: 

✓ v poslovni načrt smo vključili projekte, za katere pričakujemo, da jih bomo izvedli v sklopu naročil Občine Idrija, 

✓ nižanje stroškov storitev zunanjih izvajalcev in izraba lastnih zmogljivosti v čim večji meri, 

✓ izbira tistih projektov, ki jih lahko podjetje v največji meri izvede v lastnem obsegu. 
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Pogrebna dejavnost 
 

Pogrebne storitve pretežno izvajamo le v lokalnem okolju, torej na območju Idrije in Cerkna. 

 

Podatki o pogrebni dejavnosti 2019 2018 2017 I 19/18 

Ureditve klasičnih grobnih prostorov 20 17 11 117,6 

Ureditve žarnih grobov 146 158 156 92,4 

Raztrosi 6 4 3 150,0 

Pogrebne svečanosti 137 138 139 99,3 

 

Na območju Idrije in drugih občin, razen Cerkna, smo v letu 2019 dosegli podoben obseg prihodkov kot leto pred tem. Zaradi 

nekaj nižjih stroškov pa je bil končni poslovni izid kljub temu precej ugodnejši. 

 

POGREBNA DEJAVNOST - 
 trg, občina Idrija in druge občine  

2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 126.737 125.940 0 100,6 

3. Finančni prihodki 145 427 0 34,0 

4. Drugi prihodki 322 607 0 53,0 

5. SKUPAJ PRIHODKI 127.204 126.974 0 100,2 

            

6. Stroški mat., blaga 22.957 23.664 0 97,0 

7. Stroški storitev 41.612 41.658 0 99,9 

9. Stroški dela 48.181 51.302 0 93,9 

10. Odpisi vrednosti 6.258 7.718 0 81,1 

11. Drugi poslovni odhodki 721 994 0 72,5 

12. Finančni odhodki 732 983 0 74,5 

13. Drugi odhodki 396 193 0 205,2 

14. SKUPAJ ODHODKI 120.857 126.513 0 95,5 

            

15. POSLOVNI IZID 6.347 461 0 1376,8 
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Za naročnike iz občine Cerkno smo v letu 2019 izvedli manj storitev, stroškovno bolj racionalno, kar je tudi prispevalo k bolj 

uspešnemu poslovanju kot leto prej. 

 

POGREBNA DEJAVNOST  
- občina Cerkno 

2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 43.943 64.994 46.059 67,6 

3. Finančni prihodki 40 213 38 18,8 

4. Drugi prihodki 120 303 107 39,6 

5. SKUPAJ PRIHODKI 44.103 65.510 46.204 67,3 

            

6. Stroški mat., blaga 7.840 13.385 9.048 58,6 

7. Stroški storitev 12.964 19.279 12.834 67,2 

9. Stroški dela 16.474 24.623 20.501 66,9 

10. Odpisi vrednosti 2.566 4.838 2.614 53,0 

11. Drugi poslovni odhodki 307 511 783 60,1 

12. Finančni odhodki 239 491 339 48,7 

13. Drugi odhodki 163 83 15 196,4 

14. SKUPAJ ODHODKI 40.552 63.211 46.133 64,2 

            

15. POSLOVNI IZID 3.552 2.299 71 154,5 

 

Upravljanje nepremičnin 
 

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

novanj v lasti Stanovanjskega Sklada Republike Slovenije (SSRS) in Zdravstvenega doma Idrija ter upravljanje večstanovanj-

skih in stanovanjsko-poslovnih stavb v občinah Idrija, Cerkno in Žiri. 

 

Upravljanje z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori in objekti 

 

Dejavnost obsega vodenje postopkov prevzema in oddaje stanovanjskih stavb in stanovanj ter poslovnih prostorov, izdelavo 

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

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

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

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

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

sklenjenih z etažnimi lastniki. V letu 2018 smo dejavnost širili tudi na upravljanje objektov na podeželju. 

 

Za Občino Idrija upravljamo 103 stanovanja (1 prazno), 77 poslovnih prostorov (16 praznih) in 5 objektov na podeželju oziroma 

drugih objektov, za Občino Cerkno pa 33 stanovanj (1 prazno). Za Občino Žiri pobiramo najemnine za 3 stanovanja. Za ZD 

Idrija upravljamo 1 stanovanje, za SSRS pa 6 stanovanj. V spodnjem grafu prikazujemo gibanje števila enot v upravljanju v 

zadnjih treh letih. 
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Upravljanje večstanovanjskih in sta-

novanjsko-poslovnih stavb 

 

Dejavnost upravljanja večstanovanjskih 

stavb se izvaja v občinah Idrija, Cerkno in 

Žiri. 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.  

 

 

Trenutno upravljamo 129 stavb (1552 enot), od tega 113 v občini Idrija (1331 enot), 15 v občini Cerkno (181 enot) in enega v 

občini Žiri (40 enot). Vodimo 128 rezervnih skladov v 86 stavbah; pri nekaterih stavbah vodimo ločene rezervne sklade za 

posamezne vhode. En objekt (mlajši od 10 let), ki ga upravljamo, ne vodi rezervnega sklada.  

 
 

Poleg poslov rednega upravljanja smo v letu 2019 prevzeli v izvajanje tudi delitev toplote in izdelavo obračunov ogrevanja v 

štirih kotlovnicah. 

 

Od večjih investicij etažnih lastnikov je bila izvedena ena sanacija kotlovnice, in sicer iz KOEL na ZP v vrednosti 35.000 €. Vse 

ostale investicije so bile manjše od 10.000 €. 

 

V letu 2019 smo vpeljali nov programski paket za vodenje evidenc in obračun storitev, to je Imagine. Sklop obsežnih program-

skih produktov je namenjen upravljavcem in vzdrževalcem stavb oziroma nepremičnin. V začetku leta je bil uspešno imple-

mentiran program iPartments, tako na področju občinskih nepremičnin, kot na področju večstanovanjskih objektov. Programa 

iCounters in iBuilding sta se vpeljevala postopoma z dodajanjem nalog in podatkov tekom celega leta. Nova programska 

oprema nam bo v bodoče omogočala tudi hitrejše in preglednejše obračunavanje dodatnih storitev, ki ne spadajo v posle 

rednega upravljanja. Čas, ki ga prihranimo z novim programskim orodjem, lahko razporedimo na naloge rednega upravljanja, 

za katere nam je prej zmanjkovalo časa.  
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UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN -  
trg  

2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 173.723 155.151 192.214 112,0 

3. Finančni prihodki 274 1.580 278 17,3 

4. Drugi prihodki 850 923 1.107 92,1 

5. SKUPAJ PRIHODKI 174.847 157.654 193.600 110,9 

        

6. Stroški mat., blaga 5.469 4.172 2.587 131,1 

7. Stroški storitev 47.484 17.060 51.093 278,3 

9. Stroški dela 112.521 109.793 114.719 102,5 

10. Odpisi vrednosti 6.795 8.430 1.222 80,6 

11. Drugi poslovni odhodki 902 2.655 3.113 34,0 

12. Finančni odhodki 1.334 1.122 1.467 118,9 

13. Drugi odhodki 775 1.149 316 67,4 

14. SKUPAJ ODHODKI 175.281 144.381 174.516 121,4 

        

15. POSLOVNI IZID -433 13.272 19.083 -3,3 

 

Povečan obseg dejavnosti se odraža tudi v zvišanju poslovnih prihodkov, ki lanske presegajo za približno 12 %. Kljub temu je 

bil dosežen bistveno slabši poslovni izid, saj so se odhodki povečali še za nekaj odstotnih točk več kot prihodki. Med posame-

znimi kategorijami odhodkov so se najbolj okrepili stroški storitev, kar je predvsem posledica stroškov implementacije in najema 

nove programske opreme Imagine.  

 

Pričakovanja in usmeritve za leto 2020: 

✓ pripraviti analizo rentabilnosti poslovanja posameznega stanovanjskega objekta, 

✓ izboljšati zanesljivost naših storitev. 

 

 

Energetika in servis 
 

Večino servisnih storitev in drugih aktivnosti te dejavnosti izvajamo za enoto upravljanje nepremičnin (prenove in obnove ko-

palnic, hišniška opravila). Poleg tega opravljamo manjša popravila in servise na vodovodnih in ogrevalnih delih (menjave raznih 

ventilov, pip, bojlerjev…), montažo in vzdrževanje ogrevalnih sistemov, vodovodnih instalacij ter notranjih plinskih instalacij in 

opreme, priključevanje novih uporabnikov na plinovodno omrežje, montaže in vzdrževanje UNP in ZP plinskih postaj, vzdržu-

jemo distribucijsko plinovodno omrežje in zagotavljamo 24/7 dežurno službo za Petrol d.d.  

 

Zaključek izgradnje 10-barskega distribucijskega plinovoda iz Godoviča do Idrije in 4-barskega distribucijskega plinovoda iz 

Idrije do Sp. Idrije, katerih izgradnja se je pričela že v letu 2018, je najpomembnejši projekte enote v letu 2019. Končana je bila 

tudi izgradnja treh ZP plinskih postaj, in sicer Godovič, Idrija in Idrija - mesto ter UNP plinske postaje Planika v Kobaridu.  

  

Prodaja dimnikarske dejavnosti oziroma sprostitev dovoljenj za dobavo in montažo ter servis peči, je omogočila tudi povečanje 

obsega dejavnosti Energetike-trg. V drugi polovici leta smo tako montirali 13 in servisirali 22 peči ter izvedli 52 priključkov na 

plinovodno omrežje. Na ta način smo uspeli realizirati podoben obseg dejavnosti kot leto pred tem, kljub temu, da enega večjih 

načrtovanih projektov, to je dokončanje plinovoda v Spodnji Idriji, nismo izvedli, saj investitorju ni uspelo pridobiti izvajalca 

gradbenih del. 
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ENERGETIKA IN SERVISNA SLUŽBA  
- trg  

2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 231.682 234.073 159.935 99,0 

3. Finančni prihodki 251 353 23 71,1 

4. Drugi prihodki 478 1.164 53 41,1 

5. SKUPAJ PRIHODKI 232.411 235.590 160.012 98,7 

           

6. Stroški mat., blaga 67.056 105.101 38.434 63,8 

7. Stroški storitev 22.518 21.356 13.885 105,4 

9. Stroški dela 128.871 124.222 99.868 103,7 

10. Odpisi vrednosti 11.545 13.875 17.324 83,2 

11. Drugi poslovni odhodki 726 5.202 2.401 14,0 

12. Finančni odhodki 1.898 813 1.700 233,5 

13. Drugi odhodki 948 2.803 692 33,8 

14. SKUPAJ ODHODKI 233.563 273.372 174.304 85,4 

            

15. POSLOVNI IZID -1.152 -37.782 -14.292 3,0 

 

Pričakovanja in usmeritve za leto 2020: 

✓ Občina Idrija je oddala razpis za novega koncesionarja dejavnosti energetike – po dosedanjih predvidevanjih bomo zato 

energetiko izvajali le do konca meseca junija letošnjega leta. Pri pripravi  načrta smo tako upoštevali sorazmerne stroške 

dela in posledično tudi le del načrtovanih prihodkov, ki naj bi jih ustvarili v prvi polovici leta, 

✓ glede na to, da energetika–trg s storitvami, ki jih trenutno izvaja, ne zagotavlja pozitivnega poslovanja, načrtujemo, da 

bomo dejavnost ukinili. 
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Dimnikarska dejavnost 
 

Zaradi večletnega nerentabilnega poslovanja je bila v letu 2019 sprejeta odločitev o ukinitvi te dejavnosti in prodaji hčerinske 

družbe Raufnk d.o.o., ki je bila dokončno realizirana septembra tega leta. Vsi doseženi poslovni prihodki se tako nanašajo na 

obdobje do avgusta 2019. Iz naslova prodaje deleža je uresničenih 12.730 € finančnih prihodkov. Zaradi visoke rasti stroškov 

(zlasti storitev in dela) pa le-ti niso bistveno omilili negativnega izida dejavnosti. 

 

DIMNIKARSKA SLUŽBA - 
trg  

2019 2018 Načrt 2019 I 19/18 

1. Poslovni prihodki 24.312,74 29.324,07 40.740,38 82,9 

3. Finančni prihodki 12.771,20 168,71 56,33 7.570,0 

4. Drugi prihodki 87,24 239,99 94,73 36,4 

5. SKUPAJ PRIHODKI 37.171,19 29.732,76 40.891,44 125,0 

            

6. Stroški mat., blaga 2.620,32 787,59 2.081,04 332,7 

7. Stroški storitev 14.064,53 3.927,20 10.854,79 358,1 

9. Stroški dela 43.191,92 38.320,79 58.163,64 112,7 

10. Odpisi vrednosti 3.112,53 4.315,84 2.164,81 72,1 

11. Drugi poslovni odhodki 1.612,20 1.837,29 2.697,74 87,7 

12. Finančni odhodki 450,33 388,94 706,66 115,8 

13. Drugi odhodki 213,32 454,51 228,50 46,9 

14. SKUPAJ ODHODKI 65.265,15 50.032,15 76.897,18 130,4 

            

15. POSLOVNI IZID -28.093,96 -20.299,39 -36.005,74 138,4 

 

 

Upravljanje športnih in kulturnih objektov 
 

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

javnih športnih in kulturnih programov ter oddajanje prostorov v najem tudi drugim ponudnikom (v terminih, ki niso zasedeni z 

javnimi programi).  

 

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

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

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

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

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

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

skega gledališča za neprofitni namen. 

 

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

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

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

Idrija, ki izvaja svoje programe vadbe tako za mlade kot starejše kategorije. Občasni uporabnik balinišča so tudi varovanci 
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Doma upokojencev Idrija. Dejavnost financira Občina Idrija. Uporabniki Rudniške dvorane so lokalna kulturna društva, katerih 

programe sofinancira Občina Idrija. Glavnino prihodkov dvorane v Sp. Idriji predstavljajo drugi uporabniki, to so fizične osebe, 

ki med tednom najamejo dvorano za igranje badmintona in namiznega tenisa ter poslovni uporabniki za namen organizacije 

različnih srečanj. 

 

Prihodki in stroški dejavnosti 

 

Večino poslovnih prihodkov in odhodkov te dejavnosti se nanaša na Modro dvorano (dobrih 40 %) sledijo Športno rekreacijski 

center Idrija, nogometno igrišče in kulturni dom Spodnja Idrija (skupaj cca. 40 %). 

 

Največji strošek Športno rekreacijskega centra je ogrevanje (cca. 43 % vseh stroškov), s čimer smo seznanili lastnika – Občino 

Idrija, ki v naslednjem obdobju predvideva energetsko sanacijo objekta. V Športnem parku Stanko Bloudek se izvaja le malo 

prireditev, ki so zaračunljive, npr. le nekaj turnirjev v košarki letno, zato so prihodki majhni. Zaradi dotrajanosti stavbe Rudniške 

dvorane največji strošek predstavljata ogrevanje na kurilno olje in elektrika, skupaj kar dobrih 46 % vseh stroškov. V dvorani v 

Sp. Idriji izstopajo stroški ogrevanja, saj je dvorana ogrevana  ves teden, za potrebe predstav in drugih prireditev tudi ob koncu 

tedna. Glede na to, da smo v začetku leta 2020 prešli na ogrevanje z zemeljskim plinom v prihodnje pričakujemo znižanje teh 

stroškov. V letu 2019 smo z zemeljskim plinom pričeli ogrevati balinišče, zato pričakujemo zmanjšanje stroškov ogrevanja tudi 

v tem objektu. 

 

Izmed tržnih dejavnosti največji delež prihodkov predstavlja organizacija prireditev za podjetje Hidria (»Poletni dan«), sledi 

Kolektorjev dogodek »Dan Kolektorja«, poleg tega še organizacija različnih športnih turnirjev. 

 

Izvedena vzdrževalna dela in investicije 

 

Za investicije in nabave materiala je upravnik pridobil ponudbe, ki jih je posredoval lastniku oziroma investitorju, Občini Idrija, 

ki je tudi naročnik in plačnik storitev neposredno izvajalcem.   

 

Večja vzdrževalna dela oziroma investicije na športnih in kulturnih objektih v upravljanju  

Nogometni stadion Obnova zelenice s frezanjem in raztrosom mivke 

Menjava dotrajane travne ruše 

Nabava zaščitnih mrež za goli 

Balinišče Sanacija terase nad baliniščem 

Menjava kotla na zemeljski plin 

Športni park Stanko Bloudek Sanacija košarkarskega igrišča 

Modra dvorana Sanacija strešne kritine 

 

PRIPOROČILA LASTNIKU – OBČINI IDRIJA: 

✓ Občina Idrija naj čimprej sprejme dokončno odločitev, ali se bo dejavnost tudi v prihodnje izvajala v Komunali Idrija, ali pa 

bodo podelili koncesijo drugemu izvajalcu. 

✓ Strešna kritina na Modri dvorani je dotrajana, zaradi česar pogosto zamaka. Predvidevamo, da se voda nakopiči tudi pod 

folijo strešne kritine ali ustvarja kondenz med zunanjo in notranjo plastjo stropa, zaradi česar zamaka tudi v dneh, ko ni 

dežja. Priporočamo, da se pregleda obstoječa inštalacija prezračevanja, ki trenutno ne deluje. 

✓ V letu 2019 se je stanje strešne kritine na objektu Športno rekreacijski center Idrija izrazito poslabšalo. Na pregledu je 

bilo ugotovljeno, da je folija kritine tako rekoč v celoti naluknjana, verjetno zaradi starosti in različnih vremenskih pojavov. 

Delna sanacija kritine je nemogoča, nujna je menjava celotne kritine, kajti zamakanje v dvorano je vedno hujše. 

✓ S sanacijo terase nad baliniščem je bilo odpravljeno zamakanje le v delu dvorane, še vedno najhuje zamaka pod zunanjim 

parkiriščem. Asfalt parkirišča je namreč razpokan na celotni dolžini, prav tako je razbit kanal za zbiranje meteorne vode, 

kar povzroča zamakanje v dvorano. Potrebna je odstranitev uničenega asfalta ter sanacija betonske podlage z novo 

asfaltno preplastitvijo. 

✓ Rudniška dvorana je kot stavba v zelo slabem stanju. Lastnik naj se opredeli glede obširnejše sanacije oziroma presodi 

o drugi možni rešitvi. 

✓ Kulturni dom v Sp. Idriji je v solidnem stanju, potrebna pa bi bila obnova reflektorjev in odra ter menjava zaves na odru. 
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UPRAVLJANJE ŠPORTNIH IN 

KULTURNIH OBJEKTOV  

- GJS in trg, občina Idrija  

2019 2018 
Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 289.639 329.706 228.333 87,8 

3. Finančni prihodki 238 1.145 86 20,8 

4. Drugi prihodki 2.832 1.629 181 173,8 

5. SKUPAJ PRIHODKI 292.709 332.480 228.599 88,0 

         

6. Stroški mat., blaga 39.909 88.529 13.255 45,1 

7. Stroški storitev 124.154 84.698 89.038 146,6 

9. Stroški dela 117.466 138.480 111.229 84,8 

10. Odpisi vrednosti 209.668 9.574 3.736 2190,0 

11. Drugi poslovni odhodki 11.978 14.723 1.679 81,4 

12. Finančni odhodki 2.886 2.640 2.757 109,3 

13. Drugi odhodki 5.248 916 128 572,9 

14. SKUPAJ ODHODKI 511.309 339.560 221.822 150,6 

          

15. POSLOVNI IZID -218.601 -7.080 6.777 3087,6 

 

Z uveljavitvijo spremenjenih določb koncesijske pogodbe, ki smo jih uspeli dogovoriti z Občino Idrija, smo dosegli višje kritje 

upravičenih stroškov iz naslova investicijsko vzdrževalnih oziroma opravljenih ur zaposlenih na področju UŠKO. V letu 2019 

je sicer dosežen visoko negativen rezultat, ki pa je v veliki meri posledica odpisa terjatev do lastnika, ki so bile za kritje izgube 

dejavnosti evidentirane v preteklih letih.   

 

Pričakovanja in usmeritve za leto 2020: 

✓ priprava sanacijskega načrta: analiza poslovnih procesov, ugotovitev ključnih razlogov za negativno poslovanje, priprava 

načrta razvoja in poslovnih strategij, izvedbenih načrtov za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja enote, 

✓ presoja veljavnih cen posameznih storitev, predvsem najema.  
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

3.1. RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 

 

Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev 

Podlaga za sestavo računovodskih izkazov 

Podjetje računovodi v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o gospodarskih javnih službah, Energetskim 

zakonom, Slovenskimi računovodskimi standardi (odslej SRS), Slovenskim računovodskim standardom 32 – Računovodske 

rešitve za izvajalce GJS, Pravili skrbnega računovodenja in internim Pravilnikom o računovodstvu. Računovodski izkazi in 

razvidi izkazujejo resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti, finančnega položaja in poslovni izid družbe. Pri obliko-

vanju računovodskih usmeritev, to je pravil in postopkov, ki jih je treba upoštevati in uporabljati pri sestavljanju računovodskih 

izkazov, smo upoštevali temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanja ča-

sovne neomejenosti delovanja. Spoštovane so kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in celotnega računovodenja, to 

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

Podlaga za merjenje gospodarskih kategorij  

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

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

pritekale gospodarske koristi, povezane z njo in je mogoče njeno nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. Pripoznanje se odpravi, 

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

sredstva, ki omogočajo gospodarske koristi, zmanjšala in je mogoče znesek za njihovo poravnavo zanesljivo izmeriti. 

Tečaj in način preračuna 

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

2019, oziroma na dan pripoznanja poslovnega dogodka.  

Primerljivost podatkov s preteklim letom 

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

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

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

nikov za tekoče in preteklo poslovno leto. 

Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih k računovodskim izkazom 

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

izraženi v evrih. 

Bistvene napake iz preteklih let 

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

obdobja. 

Spremembe računovodskih ocen in usmeritev 

Družba zagotavlja uresničevanje načela stanovitnosti in računovodskih usmeritev tudi v letu 2019. V obravnavanem poslovnem 

letu tudi ni spreminjala računovodskih ocen. 

 

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

20.  

SREDSTVA 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

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

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

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

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

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

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

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

Opredmetena osnovna sredstva 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

meznega osnovnega sredstva presodi glede na pričakovano dobo koristnosti. 

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

Skupina osnovnih sredstev 2019 

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 % 

Opredmeteno osnovno sredstvo, pridobljeno na podlagi finančnega najema, je sestavni del opredmetenih osnovnih sredstev 

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

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

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

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

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

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

amortizacijski popravek njegove vrednosti. 
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Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 evrov, 

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

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

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

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

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

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

ugotovitev nadomestljive vrednosti pri pripoznanju zadnje izgube zaradi oslabitve. 

Zaloge 

Zaloge materiala razvrščamo v naslednje kategorije: 

· zaloge surovin in materiala v skladišču, 

· zaloge nadomestnih delov v skladišču, 

· zaloge drobnega inventarja in embalaže v skladišču, 

· zaloge zaščitnih sredstev v skladišču. 

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

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

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

po zadnjih.  

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

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

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

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

da njihova vrednost ne presega čiste iztržljive vrednosti. 

Kratkoročne finančne naložbe 

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

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

podjetje nima. 

Poslovne terjatve 

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

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

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

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

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

obstaja domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, se izkažejo kot dvomljive, če se je zaradi 

njih začel sodni postopek, pa kot sporne terjatve. Kot poslovne terjatve se ne štejejo finančne naložbe. Kot poslovne terjatve 

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

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

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

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

vanje so sestavni del kratkoročnih finančnih naložb. 
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Terjatev iz naslova zaračunanih komunalnih storitev ni mogoče zavarovati, zato so izpostavljene tveganjem neplačila. Za 

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

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

kontrole nadzora gibanja in izterljivosti terjatev.  

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

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

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

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

Komunala ob zaključku poslovnega leta ali ob inventuri popravke vrednosti terjatev oblikuje individualno glede na ocenjene 

možnosti poplačila.  

Denarna sredstva 

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

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

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

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

Kapital 

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

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

so prikazane in razvrščene v skladu z določili SRS 8. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

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

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

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

odhodkov. 

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

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

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

Dolgovi 

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

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

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

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

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

stanja, se razvrstijo med kratkoročne dolgove.  
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Dolgovi se povečujejo za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave, če o tem 

obstaja sporazum ali pogodba z upnikom. Knjigovodska vrednost dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, popravljeni za nji-

hova povečanja ali zmanjšanja za odplačila glavnice ali skladno s sporazumi z upniki, dokler se ne pojavi potreba po prevre-

dnotenju dolgov. 

Dolgovi se zaradi spremembe kupne moči domače valute ne prevrednotujejo, razen če so izraženi v tuji valuti in se po njihovem 

prvem pripoznanju spremeni tečaj ali so izraženi v domači valuti in je med pogodbenima strankama dogovorjeno prevrednote-

nje z namenom ohranjanja njihove realne vrednosti. Povečanje dolgov povečuje redne finančne odhodke in njihovo zmanjšanje 

povečuje redne finančne prihodke. Dolgovi se lahko zaradi oslabitve prevrednotujejo, če je njihova po metodi veljavne obrestne 

mere izmerjena odplačna vrednost manjša od njihove knjigovodske vrednosti. Knjigovodsko vrednost takšnih dolgov je treba 

zmanjšati do njihove odplačne vrednosti in, preden so dokončno odplačani, za razliko povečati prevrednotovalni popravek 

kapitala v zvezi z dolgovi.  

Kratkoročne časovne razmejitve 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih pojavile v 

letu dni in katerih nastanek je verjeten. Zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma kratkoročno odložene odhodke in 

kratkoročno nezaračunane prihodke. Izkazujejo in razčlenjujejo se posebej po vrstah aktivnih časovnih razmejitev. 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno 

odložene prihodke. Izkazujejo in razčlenjujejo se posebej po vrstah pasivnih časovnih razmejitev. 

Vnaprej vračunani stroški oziroma vnaprej vračunani odhodki nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti 

ali poslovnega izida in zalog. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če storitve še niso opravljene, so pa zaračunane ali 

plačane. Prav tako nastajajo, če je upravičenost do priznanja prihodkov v poslovnem izidu v trenutku prodaje dvomljiva. 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

Izkaz poslovnega izida (odslej IPI) je temeljni računovodski izkaz, sestavljen po različici I v skladu s SRS 21. 

Prihodki 

V skladu s SRS 15 prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge prihodke.  

Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki. Prihodki od prodaje so tisti, 
ki izhajajo iz pogodb s kupci o prodaji blaga in storitev. Prihodki od prodaje odražajo prenose (dobave) pogodbeno dogovorje-
nega blaga in storitev kupcem, in sicer v višini pričakovanih nadomestil, do katerih bo organizacija upravičena v zameno za to 
blago in storitve  

Drugi poslovni prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni 
prihodki. 

Finančni prihodki so prihodki od investiranja, ki jih sestavljajo obračunane obresti in deleži v dobičku drugih ter prevrednoto-
valni  finančni prihodki. Prevrednotovalni finančni prihodki nastajajo tudi ob odpravi pripoznanja finančnih naložb, in sicer ob 
presežku poštene vrednosti prejetega nedenarnega nadomestila nad knjigovodsko vrednostjo. 

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in drugi prihodki, ki povečujejo poslovni izid. 

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z 
zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bo 
organizacija zanje prejela nadomestilo. 

Organizacija pripozna prihodek od prodaje, ko izpolni pogodbeno obvezo. Pogodbena obveza je izvršitvena obveza organiza-
cije, da kupcu dobavi ali opravi pogodbeno dogovorjeno (obljubljeno) blago ali storitve. Izvršitveno obvezo organizacija izpolni 
(ali izpolnjuje) s prenosom pogodbeno dogovorjenega blaga ali storitve kupcu. Blago in storitve so prenesene, ko ga oz. jih 
kupec pridobi v obvladovanje, ki se lahko izvede v določenem trenutku ali postopoma. 

Organizacija presoja prenos obvladovanja na kupca s pomočjo kazalcev: 

• organizacija ima trenutno pravico do plačila za blago ali storitve; 

• kupec ima lastninsko pravico do sredstva; 

• organizacija je prenesla fizično posedovanje sredstva; 
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• kupec prevzame pomembna tveganja in koristi  na osnovi lastništva sredstva; 

• kupec je sredstvo sprejel. 

Prihodki se pripoznajo v znesku, ki odraža transakcijsko ceno, ki se razporedi na samostojno izvršitveno obvezo. Transakcijska 
cena je znesek nadomestila, do katerega organizacija pričakuje, da bo upravičena v zameno za prenos blaga in storitev na 
kupca, razen zneskov, ki se zbirajo v imenu tretjih oseb. 

Nadomestilo lahko vključuje fiksne zneske,  variabilne zneske ali oboje. Pri določanju transakcijske cene se upoštevajo učinki: 

• variabilnega nadomestila (popusti, rabati, dobropisi, znižanja cene, spodbude, dodatki za uspešnost, pogodbenih 
kazni,…), ki se lahko razporedi na vse izvršitvene obveze v pogodbi ali samo na določene; 

• obstoja pomembne sestavine financiranja v pogodbi; 

• nedenarnega nadomestila;  in 

• nadomestila, ki se plača kupcu. 

Že pred priznavanjem prihodkov se torej oceni znesek transakcijske cene, ki ni fiksen, npr: kasnejše znižanje cen, kasneje 
odobreni  bonusi, penali, možnost vračila kupljenega blaga, spodbude, dodatkov za uspešnost, ipd. 

Odhodki 

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev ali 

s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki se razvrščajo na poslovne, finančne in druge 

odhodke. Poslovni in finančni odhodki so redni odhodki. 

Poslovni odhodki se razčlenjujejo po naravnih vrstah. Sestavljajo jih nabavna vrednost prodanega blaga in materiala, stroški 

porabljenega materiala, stroški storitev, stroški dela, stroški amortizacije, prevrednotovalni poslovni odhodki in drugi poslovni 

odhodki. 

Finančne odhodke sestavljajo odhodki obresti, odhodki od prodaje finančnih naložb, od prevrednotenja dolgov ali terjatev 

zaradi ohranitve vrednosti ter drugi finančni odhodki. 

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in postavke iz prejšnjih obdobij, ki v tekočem obračunskem obdobju zmanjšu-

jejo poslovni izid pod tistega, ki izhaja iz rednega poslovanja, kot so kazni, odškodnine in druge neobičajne postavke. 

IZKAZ DENARNIH TOKOV 

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi (po različici II). Je temeljni računovodski izkaz, ki nam prikazuje prejemke 

in izdatke denarnih sredstev (in njihovih ustreznikov), ki jih je družba v posameznem obdobju ustvarila pri poslovanju (ustvar-

janju in prodajanju proizvodov in storitev), pri investiranju (nalaganju finančnih sredstev v investicije in finančne naložbe) ter 

pri financiranju (pridobivanju finančnih sredstev iz zunanjih virov in njihovem vračanju). Na podlagi denarnih tokov pri posame-

znih dejavnostih lahko sklepamo iz katerih virov družba pridobiva denarna sredstva in kje jih porablja. 

Izkaz denarnih tokov je izračunan iz podatkov izkaza poslovnega izida in sprememb kategorij v bilanci stanja ter dodatnih 

podatkov o nedenarnih zneskih, ki so vplivali na te kategorije. 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 

Izkaz gibanja kapitala je sestavljen po SRS 23. Je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje spremembe vseh sestavin kapitala 

zajetih v bilanci stanja. Spremembe so prikazane v sestavljeni razpredelnici. V ločeni preglednici so prikazani primerjalni po-

datki za prejšnje obračunsko obdobje.  
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Razkritja posameznih postavk v bilanci stanja 
 

 

 

 

 

31.12.2019 31.12.2018 I 19/18

2.773.901 3.453.288 80,33

A.  DOLGOROČNA SREDSTVA 1.385.954 1.554.108 89,18

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 70.811 44.455 159,29

1. Neopredmetena sredstva  70.811 44.455 159,29

II. Opredmetena osnovna sredstva 1.315.142 1.509.652 87,12

1. Zemljišča in zgradbe 532.790 573.577 92,89

a) Zemljišča 179.604 179.604 100,00

b) Zgradbe 353.186 393.973 89,65

3. Druge naprave in oprema 782.352 934.001 83,76

4. Druge naprave in oprema, ki se pridobivajo 0 2.074 0,00

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 1.377.102 1.513.923 90,96

II. Zaloge 120.585 122.625 98,34

1. Material 120.585 117.421 102,70

4. Predujmi za zaloge 0 5.204 0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 1.211.490 1.245.380 97,28

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 816.001 890.241 91,66

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 395.489 355.139 111,36

V. Denarna sredstva 45.026 145.918 30,86

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 10.846 385.257 2,82

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2.773.901 3.453.288 80,33

A. KAPITAL 404.917 882.861 45,86

I. Vpoklicani kapital 210.936 210.936 100,00

1. Osnovni kapital 210.936 210.936 100,00

II. Kapitalske rezerve 1.075.847 1.075.846 100,00

III. Rezerve iz dobička 23.744 23.744 100,00

1. Zakonske rezerve 23.744 23.744 100,00

VI. Preneseni čisti poslovni izid -427.663 0  -

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta -477.947 -427.666 111,76

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 75.007 162.533 46,15

I. Dolgoročne finančne obveznosti 75.007 162.533 46,15

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 41.667 162.533 25,64

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 33.340 0  -

Č.  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.279.149 2.344.167 97,23

II. Kratkoročne finančne obveznosti 302.725 541.891 55,86

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 283.634 50.000 567,27

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 19.091 491.891 3,88

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 1.976.424 1.802.276 109,66

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 1.567.159 1.414.604 110,78

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 540 0  -

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 408.725 387.673 105,43

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 14.828 63.727 23,27

ZABILANČNA EVIDENCA 24.293.132 24.340.694 99,80

SREDSTVA 
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SREDSTVA (2.773.901 €) 

DOLGOROČNA SREDSTVA (1.385.954 €) 
 

Neopredmetena sredstva (70.812 €) 

 

Med neopredmetenimi sredstvi so evidentirane le licence za različne računalniške aplikacije. Njihova vrednost se je glede na 

lani precej povečala – zaradi aktiviranja programskega orodja za upravljanje vodooskrbnega sistema. 

 

 Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2019 Vrednost 

NABAVNA VREDNOST   

Stanje 1.1.2019 112.093 

Pridobitve  38.862 

Odtujitve   -139 

Investicija v teku  -4.845 

Stanje 31.12.2019 145.971 

POPRAVEK VREDNOSTI   

Stanje 1.1.2019 67.638 

Pridobitve 0  

Odtujitve -136 

Amortizacija  7.657 

Stanje 31.12.2019 75.159 

Neodpisana vrednost   1.1.2019 44.455 

Neodpisana vrednost   31.12.2019 70.812 

 

Skladno z ugotovitvami inventurne komisije ter na podlagi sklepa direktorja družbe, se je odpisalo neopredmeteno sredstvo, ki 

ni več v uporabi in katerega nabavna vrednost je znašala 139 €.  

 

Opredmetena osnovna sredstva (1.315.142 €) 

 

Knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev se je v letu 2019 v primerjavi s preteklim letom zmanjšala (za slabih 13 %), saj je 

bil investicijski zagon v letu 2019 preskromen, da bi kril zmanjšanje zaradi amortiziranja. Poleg navedenega je k upadu teh 

sredstev prispevala tudi odprodaja javnih sanitarij na trgu v Idriji in nekaterih drugih osnovnih sredstev. 

 

Gibanje OS za leto 2019  Zemljišča (€) Zgradbe (€) 

Oprema in na-

domestni deli 

(€) 

Drobni inven-

tar (€) 

Opredmetena 

osnovna sredstva v 

izdelavi (€) 

SKUPAJ (€) 

NABAVNA VREDNOST             

Stanje 01/01-2019 179.604 847.770 2.691.990 30.932 0 3.750.296 

Pridobitve     57.112 30   57.142 

Odtujitve   27.162 109.401 1.867   138.430 

Stanje 31/12-2019 179.604 820.608 2.639.701 29.095 0 3.669.008 

POPRAVEK VREDNO-

STI 
            

Stanje 01/01-2019 0 453.797 1.757.989 30.932 0 2.242.718 

Odtujitve   507 106.463 1.867   108.837 

Amortizacija 0 14.132 205.853     219.985 

Stanje 31/12-2019 0 467.422 1.857.379 29.065 0 2.353.866 

Neodpisana vrednost        

01/01-2019 
179.604 393.973 934.001 0 0 1.507.578 

Neodpisana vrednost       

31/12-2019 
179.604 353.186 782.322 30 0 1.315.142 
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V spodnji preglednici so prikazane nabave OOS in NS po posameznih vrstah sredstev. 

 

Pregled nabav OOS in NS v letu 2019 Vrednost 

Vozila in stroji ter oprema zanje: SNEŽNA FREZA  6.485 

  VOZILO CITROEN JUMPER 22.319 

  NADGRADNJA TOVORNJAKA- NOVA PRIKOLICA 6.497 

SKUPAJ tovorna in terenska vozila: 35.300 

Pisarniško pohištvo 1.209 

Računalniška oprema 7.534 

Druga oprema 13.099 

Neopredmetena sredstva - programsko orodje za vodenje sistema vodovodnih omrežij 38.862 

SKUPAJ 96.004 

 

Vse nove nabave so bile financirane iz lastnih virov. 

 

Nasprotno je bil obseg dezinvestiranja v letu 2019 povečan, saj smo skupaj prodali za 33.513 € OOS. Največji delež pri tej 

vrednosti je dosežen pri prodaji javnih sanitarij, drugo se nanaša na prodajo dveh starejših vozil in opremo dimnikarske dejav-

nosti. Za del teh sredstev smo v trenutku prodaje še izkazovali neodpisane vrednosti, skupaj 27.655 € (večina prav pri prodaji 

javnih sanitarij). 

 

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

katerih nabavne vrednosti so skupaj znašale 34.647 €, v trenutku odpisa pa so bila vsa že v večini  amortizirana. Njihove 

knjigovodske vrednosti so tako v trenutku odpisa znašale 2.942 €. Med njimi so sredstva, ki so bila zastarela, poškodovana ali 

kako drugače neuporabna za opravljanje naše dejavnosti in hkrati neprimerna za prodajo. Med njimi so npr. zabojniki, raču-

nalniška oprema, GPS/GSM modem, oprema skupne komunalne rabe, ipd. V nadaljevanju navajamo primerjalno tabelo ne-

odpisanih vrednosti za tekoče in preteklo poslovno leto, in sicer po posameznih vrstah osnovnih sredstev. 

 

Neodpisane vrednosti OS po vrstah 31.12.2019 Delež (%) 31.12.2018 Delež (%) 

Zemljišča 179.604 12,96 179.604 11,57 

Zgradbe in objekti 353.186 25,48 393.973 25,38 

Oprema 782.322 56,45 934.001 60,18 

Drobni inventar 30 0,00 0 0,00 

Neopredmetena sredstva 70.812 5,11 44.455 2,86 

Skupaj 1.385.954 100,00 1.552.033 100,00 

 

Nobeno OS ali NS na dan 31. 12. 2019 ni zastavljeno za dolgove oziroma dano kot jamstvo. 

 

Med OS ne izkazujemo sredstev, ki bi bila financirana z dotacijami oziroma državnimi podporami. S finančnim najemom pa so 

pridobljena štiri vozila (v letu 2018), katerih skupna nabavna vrednost znaša 63.008 €. 

 

KRATKOROČNA SREDSTVA (1.377.102 €) 
 

Zaloge (120.585 €) 

 

Na bilančni presečni dan so se v primerjavi z letom prej zaloge materiala povečale za približno 2,7 %, zlasti na račun nekaj 

višjih nabav v zadnjih mesecih leta.  
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 Stanje zalog materiala 31.12.2019 31.12.2018  I 19/18 

31 Zaloge surovin in materiala 119.024 116.544 102,13 

310 Zaloge surovin in materiala v skladišču 117.729 113.008   

310 Zaloge nadomestnih delov v skladišču 1.295 3.536   

32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže 1.561 877 177,99 

320 Zaloge drobnega inventarja in embalaže v skladišču 1.561 427   

321 Zaloge zaščitnih sredstev v skladišču 0 450   

  Skupaj zaloge 120.585 117.421 102,69 

 

Družba preveri uporabnost in unovčljivost zalog materialov. Z letno inventuro, izvedeno dne 31. 12. 2019, je bilo ugotovljenih 

za 19.191 € inventurnih viškov in za 28.688 € mankov.  

       

Kratkoročne poslovne terjatve (1.211.490 €) 

 

V okviru postavke kratkoročnih poslovnih terjatev so evidentirane naslednje vrste terjatev: 

 

Kratkoročne poslovne terjatve po vrstah 31.12.2019 31.12.2018 I 19/18 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 816.001 890.241 91,66 

120 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 945.980 1.044.950 90,53 

129 Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev -129.979 -154.709 84,02 

14 Kratkoročne terjatve do kupcev iz poslovanja za tuj račun 290.250 231.060 125,61 

15 Kratkoročne terjatve za obresti 273 1.189 23,06 

16 Druge kratkoročne terjatve 81.057 122.890 82,58 

  SKUPAJ 1.187.581 1.245.380 97,00 

 

Glede na preteklo leto so kratkoročne poslovne terjatve nekaj nižje, zlasti na račun znižanih terjatev do kupcev, pri čemer so 

terjatve iz poslovanja za tuj račun za približno četrtino višje – te se nanašajo večinoma na dejavnost upravljanja večstanovanj-

skih objektov). Nekaj nižje kot lani pa je stanje terjatev do kupcev - občin, kar prikazuje spodnja preglednica. 

 

Pregled terjatev do lokalnih skupnosti 31.12.2019 31.12.2018 I 19/18 

Občina Idrija 260.340 322.681 80,68 

Občina Cerkno  13.270 18.420 72,04 

Občina Žiri 869 1.196 72,68 

 

 

Na bilančni presečni dan izkazujemo naslednje vrste terjatev do kupcev: 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev 31.12.2019 31.12.2018 I 19/18 

Komunalne storitve VKS  470.840 548.774 85,76 

Redni računi   386.919 407.807 94,88 

Najemnine grobov  101 1.732 17,78 

Energetika  88.120 96.955 90,89 

Slabitev terjatev   -129.979 -130.699 71,25 

SKUPAJ 816.001 924.569 88,26 
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Terjatve za komunalne storitve, ki predstavljajo največji delež vseh terjatev do kupcev, se nanašajo na zaračunane storitve 

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

storitve, npr. gradbene storitve, storitve vzdrževanja cest ipd. 

 

V letu 2019 je bilo izdanih 106.378 računov, kar je skoraj 7.000 računov več kot leto poprej. To je v največji meri posledica 

povečanega obsega poslovanja dejavnosti upravljanja stanovanj.   

 

Povprečno število izdanih računov  Konto 2019/mesec 2018/mesec 2019 skupaj 2018 skupaj 

Terjatve za komunalne storitve - VKS 120000 4.962 4.886 59.544 58.630 

Terjatve iz naslova upravljanja stanovanj 145000, 145001 3.236 2.705 38.830 32.461 

Terjatve iz naslova najemnin 145200 182 196 2.188 2.349 

Terjatve za grobarsko pristojbino 120002 177 176 2.119 2.109 

Druge terjatve – redni računi 120001 285 314 3.418 3.762 

Terjatve iz naslova energetike 120003 23 25 279 303 

SKUPAJ   8.865 8.301 106.378 99.614 

 

Občuten padec vrednosti stanja terjatev ob koncu decembra 2019 glede na prejšnje mesece je v največji meri posledica 

dokončnih odpisov terjatev oziroma izločitev iz evidenc, ki se je izvedla ob popisnem presojanju terjatev. Zaradi neuspešne 

izterjave prek sodišč oziroma zaključenih insolvenčnih postopkov ali iz razloga neekonomičnosti nadaljevanja izterjave, je 

družba tako dokončno odpisala terjatve v skupni vrednosti 212.325 €, od tega: 

 

- v breme že oblikovanih popravkov vrednosti: 22.781,18 € (ne nastanejo dodatni prevrednotovalni poslovni odhodki), 
- v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov 2019: 189.544,23 €. Največji delež pri tem znesku predstavlja terjatev do 

Občine Idrija iz naslova nepriznanih bremepisov za kritje presežka upravičenih stroškov dejavnosti UŠKO.  
 

Poleg navedenega vrednosti terjatev zmanjšujejo tudi popravki vrednosti terjatev, ki so bili ob koncu leta dodatno oblikovani v 

znesku 39.559 € za tiste terjatve, za katere se ocenjuje zmanjšana možnost poplačila.  

 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (816.001 €) 

 

Struktura terjatev do kupcev po zapadlosti 31.12.2019 Delež 31.12.2018 Delež I 19/18 

Nezapadle 674.132 82,6 657.386 73,8 102,55 

Zapadle do 30 dni 45.427 5,6 38.337 4,3 118,49 

Zapadle od 30 – 60 dni 14.020 1,7 33.048 3,7 42,42 

Zapadle od 60 – 365 dni 46.204 5,7 107.033 12,0 43,17 

Zapadle nad 365 dni 166.197 20,4 209.146 23,5 79,46 

Slabitev terjatev -129.979 -15,9 -154.709 -17,4 84,02 

SKUPAJ 816.001 100,0 890.241 100,0 91,66 

 

Strukturni delež in vrednosti najstarejših terjatev (nad 60 dni) so se glede na lani sicer znižali, še vedno pa predstavljajo 

vrednosti, ki pomembno vplivajo na izpostavljenost likvidnostnim tveganjem pri poslovanju.  

 

Kljub nekaj boljšim kazalcem bo zato treba v prihodnje še več pozornosti nameniti bolj sistematičnemu, doslednemu in ažur-

nemu izvajanju postopkov izterjave zapadlih neplačanih obveznosti uporabnikov. Za večjo učinkovitost izterjave poleg opomi-

njanja in ostrejših ukrepov (izvršbe, ustavitev dobave), uporabljamo tudi druge možne načine, ki vodijo k poplačilu terjatev, in 

sicer kompenzacije, asignacije in obročno odplačevanje.  

Terjatve niso zavarovane, kot je pojasnjeno že v splošnih razkritjih.   
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Denarna sredstva (45.026 €) 

 

Na dan 31. 12 .2019 je družba izkazovala naslednjo strukturo denarnih sredstev:  

 

 

Struktura denarnih sredstev 31.12.2019 31.12.2018 I 19/18 

110000 TRR – Komunala  0 47.987 0,00 

110001 TRR – Komunala  17.935 97.932 18,31 

110003 TRR – Komunala upravljanje 18.866 0  - 

110010 TRR – Prehodni konto 8.225 0  - 

SKUPAJ 45.026 145.918 30,86 

 

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (10.846 €) 
 

V tej postavki bilance stanja izkazujemo razmejene stroške, ki se nanašajo na leto 2020 (npr. stroške naročnin strokovne 

literature) ter kratkoročno nezaračunane prihodke.  

 

  

 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
31.12.2019 31.12.2018 I 19/18 

190 Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 0 10.970 0,00 

191 Kratkoročno nezaračunani prihodki 10.846 374.287 2,90 

Skupaj 10.846 385.257 2,82 

 

Kratkoročno nezaračunani prihodki, evidentirani na dan 31. 12. 2019, se nanašajo na storitve, ki so bile opravljene že v letu 

2019, naročnikom (Občinama) pa bodo obračunane šele v letu 2020. Glede na preteklo leto so se vrednosti razmejitev po-

membno skrčile – največ na račun odprave kratkoročnih AČR iz naslova nezaračunanih prihodkov iz dejavnosti UŠKO (skupaj 

172.750 €) ter odprave razmejitev, oblikovanih na dan 31. 12. 2018 za storitve, opravljene že leta 2018, naročnikom pa zara-

čunane šele v letu 2019 (92.484 €). 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (3.453.288 €) 
 

KAPITAL (404.917 €) 

 
Celotni kapital družbe je na dan 31. 12. 2019 izkazan v višini 404.917 in je glede na leto pred tem več kot prepolovljen, kar je 

v celoti posledica dosežene izgube tekočega poslovnega leta. Strukturo posameznih kapitalskih postavk prikazujemo v na-

slednji preglednici: 

 

Sestavine kapitala 31.12.2019 31.12.2018 I 19/18 

90 Vpoklicani kapital 210.936 210.936 100,00 

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 

93 Čisti dobiček ali čista izguba -905.609 -427.663 211,76 

930 Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 0 1.992 0,00 

931 Prenesena čista izguba iz prejšnjih let -427.663 0 - 

933 Čista izguba poslovnega leta -477.946 429.655 111,24 

  SKUPAJ 404.919 882.863 45,86 
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Vpoklicani kapital (210.936 €) 

 

Osnovni kapital javnega podjetja znaša 210.935,67 € in je razdeljen na deleže. Lastniška struktura je predstavljena v uvodnem 

poglavju letnega poročila.  

 

Kapitalske rezerve (1.075.846 €) 

 

Del kapitalskih rezerv (452.394 €) izvira iz naknadnega vplačila Občine Idrija v letu 2014 (iz naslova prenosa sredstev v uprav-

ljanju), del se nanaša na odpravo rezerv za lastne poslovne deleže v višini 338.058 € iz istega obdobja, razlika pa predstavlja 

nabrane revalorizacijske popravke iz let pred 2001. 

 

Rezerve iz dobička (23.744 €) 

 

Glede na to, da znesek oblikovanih zakonskih rezerv presega predpisanih 10 % osnovnega kapitala (za 2.650 €), bo uprava 

predlagala skupščini, da se neskladje ustrezno odpravi.  

 

Prenesena čista izguba iz prejšnjih let (-427.663 €) 

 

Na podlagi sklepa št. 50/SK/2019 s 6. seje skupščine družbe, se je del bilančne izgube leta 2018 kril s prenesenimi dobički iz 

preteklih let v višini 1.992 €. Skupščina je hkrati odločila, da preostala izguba ostaja nepokrita in se krije iz dobičkov prihodnjih 

let. 

 

Čisti poslovni izid poslovnega leta (-477.947 €) 

 

V poslovnem letu 2019 je družba poslovala z izgubo v višini 477.947 €, ki je ni mogoče kriti iz prenesenih dobičkov preteklih 

let, saj jih družba nima. Predlog uprave nadzornemu svetu in skupščini glede načina kritja natečenih izgub bo predstavljen v 

zaključnem delu tega računovodskega poročila. 

 

Skladno z določbami 69. člena ZGD-1 družba razkriva, da: 

 

- nima odobrenega kapitala oziroma ni pogojno povečala osnovnega kapitala,  

- nima oblikovanih lastnih deležev,  

- ni izdala dividendne obveznice, zamenljive obveznice, obveznice s prednostno pravico do nakupa delnic oziroma druge 

vrednostne papirje,  

- ni družbenik v drugi družbi, kjer bi neomejeno osebno odgovarjala za obveznosti te družbe,  

- nima obvladujoče družbe. 

 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (75.007 €) 

 

Dolgoročne finančne obveznosti 31.12.2019 31.12.2018 I 19/18 

Deželna banka Slovenije 41.667 91.667 45,45 

Porsche leasing SLO d.o.o. 33.340 70.866 47,05 

SKUPAJ 75.007 162.533 46,15 

 

Posojilo posojilodajalca Deželna banka Slovenije d.d. je bilo namenjeno financiranju nakupa osnovnih sredstev. Z obveznostjo  

iz finančnega najema je financirana nabava več vozil za opravljanje dejavnosti.  
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KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (2.279.149 €) 

 
V okviru kratkoročnih obveznosti ima družba evidentirane tako dolgove iz poslovanja kot tudi finančne obveznosti, ki se v celoti 

nanašajo na obveznosti do domačih oseb. Kratkoročnih dolgov do tujih oseb nima. 

 

Kratkoročne finančne obveznosti 31.12.2019 31.12.2018 I 19/18 

Deželna banka SLovenije  - limit TRR  233.634 491.891 47,50 

Deželna banka Slovenije - kratk. del dolg. posojila 50.000 50.000 100,00 

Porsche leasing SLO d.o.o. 19.091 0  - 

SKUPAJ 302.725 541.891 55,86 

 

V opazovanem poslovnem letu so se kratkoročne finančne obveznosti občutno zmanjšale, kar je predvsem odraz manjše 

vrednosti koriščenega limita na bilančni presečni dan, kot pa je bila leto pred tem. 

 

Kratkoročne poslovne obveznosti sestavljajo naslednje postavke: 

 

Kratkoročne poslovne obveznosti 31.12.2019 31.12.2018 I 19/18 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.567.159 1.463.045 107,12 

220 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 1.567.159 1.463.045 107,12 

23 Prejeti kratkoročni predujmi in varščine 540 984 54,88 

24 Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 212.823 153.359 138,77 

25 Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 126.400 121.424 104,10 

251 Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 76.058 74.105 102,64 

253 Kratkoročne obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 25.563 25.114 101,79 

254 Kratkoročne obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 12.996 12.893 100,80 

255 Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 11.783 9.312 126,54 

26 Obveznosti do državnih in drugih institucij 62.161 49.443 125,72 

260 Obveznosti za obračunani DDV 28.193 0  - 

265 Obveznost  za prispevke od plač 18.644 31.377 59,42 

265 Obveznost  za prispevke in davke od pogodb 1.165 1.057 110,19 

265 Okoljske dajatve 10.693 11.989 89,19 

266 Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij – vodna povračila 3.467 5.020 69,06 

28 Druge kratkoročne obveznosti 7.340 10.797 67,99 

280 Kratkoročne obveznosti za obresti 2.774 4.493 61,74 

285 Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 4.567 6.304 72,44 

  SKUPAJ 1.976.424 1.799.052 109,86 

 

Od tega se na obveznosti do lokalnih skupnosti nanaša: 

Obveznosti do lokalnih skupnosti 31.12.2019 31.12.2018 I 19/18 

Občina Idrija 454.024 289.061 157,07 

Občina Cerkno  6.129 13.720 44,67 

Občina Žiri 7.303 3.768 193,82 
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Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (1.567.159 €) 

 

Družba je v svojih knjigah izkazala kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev z zneski iz ustreznih listin o njihovem 

nastanku, ki dokazujejo prejem materiala, blaga ali opravljeno storitev oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v po-

slovnem izidu. Stanje teh obveznosti se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za dobrih 7 %. Družba ima svoje obveznosti 

do dobaviteljev razčlenjene po naslednjih kontih: 

 

 

Obveznosti do dobaviteljev Konto 31.12.2019 31.12.2018 I 19/18 

Obveznosti do dobaviteljev - ostalo 220000 1.547.514 1.347.838 114,81 

Obveznosti do dobaviteljev – osnovna sredstva 220001 19.645 66.766 29,42 

SKUPAJ   1.567.159 1.414.604 110,78 

 

Skladno z določili 69. člena ZGD-1 družba razkriva: 

 

- da nima obveznosti, ki bi bile zavarovane s stvarnim jamstvom in evidentiranje v ločenih evidencah še ne bi bilo vzpo-

stavljeno,  

- da nima finančnih obveznosti, ki ne bi bile izkazane v bilanci stanja in bile pomemben podatek za oceno finančnega 

položaja družbe, da nima obveznosti z rokom dospelosti daljšim od petih let,  

- nima oblikovanih rezervacij.  

 

Hkrati družba razkriva, da ni imela takšnih transakcij, ki bi jih začela s povezanimi strankami, vključno z zneski takšnih trans-

akcij, naravo razmerja s povezanimi strankami in drugimi podatki o transakciji, potrebnimi za razumevanje finančnega stanja 

družbe, ki bi bile pomembne in ne bi bile opravljene pod običajnimi tržnimi pogoji.  

 

Skladno z 12. točko tretjega odstavka 69. člena ZGD -1 razkrivamo, da družba nima operacij oziroma dejavnosti, ki niso 

izkazane v bilanci stanja, in njihov vpliv na družbo, njihovo tveganje ali koristi, ki iz njih izhajajo. Razkritja ne morejo vplivati na 

tveganja ali koristi za oceno finančnega stanja družbe. 

 

Zunajbilančna sredstva (24.293.131 €) 

 

Zunajbilančna sredstva rezervnega sklada (989.792 €) 

 

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. 11/04). 

 

Zunajbilančna evidenca rezervnega sklada Konto 
Aktiva na dan 

31.12.2019 

Pasiva na dan 

31.12.2019  

Dolgoročna obveznost za sredstva rezervnega sklada  999000   947.892 

Dolgoročna obveznost do občine Idrija 999100   22.226 

TRR rezervni sklad 995110 481.462   

TRR rezervni sklad - SV.B. 6 995111 2.074   

Depoziti RS 995112 450.000   

Terjatve za obresti RS 150617 389   

Terjatve do etažnih lastnikov za RS 995120 55.867   

Prenos sredstev- prehodni konto 995190   8.225 

Obveznost do dobaviteljev iz RS 999220   10.801 

Obveznost do dobaviteljev iz RS- Sedejev trg 999280   649 

Saldo    989.792 989.792 
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Infrastruktura v najemu (23.303.339 €)  

 

Preglednica sredstev gospodarske javne infrastrukture, ki je v lasti Občine Idrija, Komunala pa jo ima v najemu in uporabi za 

izvajanje storitev GJS, je prikazana v okviru poglavja Druga razkritja (Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 32). 

 

 

 

Razkritja posameznih postavk v izkazu poslovnega izida 
 

Členitev izkaza poslovnega izida je uveljavljena glede na določbe drugega odstavka 62. člena ZGD in pojasnila niso potrebna. 

 

 

PRIHODKI IN ODHODKI 2019 2018 I 19/18 

1. Čisti prihodki od prodaje 5.482.356 5.810.272 94 

4. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. posl. prih. 23.188 63.522 37 

I. Poslovni prihodki 5.505.545 5.873.794 94 

5. Stroški blaga materiala in storitev 3.638.987 4.048.371 90 

a) 

nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega 

materiala 827.689 1.061.535 78 

b) stroški storitev 2.811.297 2.986.836 94 

6. Stroški dela 1.779.397 1.803.422 99 

a) stroški plač 1.278.879 1.346.895 95 

b) stroški socialnih zavarovanj 245.014 250.108 98 

b. 

1 stroški za pokojninsko zavarovanje 145.690 250.108 58 

c) drugi stroški dela 255.505 206.419 124 

7. Odpisi vrednosti 460.848 292.060 158 

a) amortizacija 227.643 219.506 104 

b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS 4.102 0  - 

c) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obr. sredstvih  229.103 72.554 316 

8. Drugi poslovni odhodki 92.530 122.454 76 

II. Poslovni odhodki 5.971.762 6.266.307 95 

III. Dobiček ali izguba iz poslovanja -466.217 -392.513 119 

9. Finančni prihodki iz  deležev 12.730 0  - 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  6.425 20.017 32 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 25.185 21.440 117 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  11.440 23.058 50 

15. Drugi prihodki  25.510 33.640 76 

16. Drugi odhodki  19.769 46.304 43 

V. Poslovni izid pred obdavčitvijo -477.947 -429.658 111 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  -477.947 -429.658 111 

 

 

PRIHODKI 

 
Prihodke iz poslovanja ima družba razčlenjene po posameznih dejavnostih, ki jih izvaja. Glede na preteklo leto so se znižali 

za dobrih 6 %, kar je predvsem posledica zmanjšanja obsega poslovanja pri vzdrževanju cest in javnih površin. 

 

Prevrednotovalni poslovni prihodki so nastali v največji meri iz naslova plačil v preteklih letih odpisanih terjatev ter iz iztržkov 

pri prodaji osnovnih sredstev. 
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Poslovni prihodki 2019 2018 I 19/18 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 2.005.822 2.786.990 70,57 

Oskrba s pitno vodo - OPV 420.655 394.204 106,71 

Omrežnina - vodovod 531.646 519.259 102,39 

Odvajanje odpadne vode – kanalizacija 102.248 75.625 135,20 

Omrežnina - kanalizacija 335.678 331.985 101,11 

Čiščenje odpadne vode . ČN 201.962 167.111 120,86 

Omrežnina - ČN 257.102 236.533 108,70 

Greznice in MKČN 74.766 70.290 106,37 

Omrežnina greznice in MKČN 50.202 32.952 152,35 

Ravnanje s komunalnimi odpadki - RKO 624.527 577.831 108,08 

Cena javne infrastrukture - RKO 31.612 35.386 89,33 

Količinski poračuni - RKO 13.799 0  - 

Energetika 171.267 175.963 97,33 

Pogrebna in pokopališka dejavnost - PPD 56.401 56.290 100,20 

Tržne storitve - upravljanje stanovanj 170.529 117.023 145,72 

Upravljanje nepremičnin OI -182 32.786 -0,56 

Upravljanje UŠKO 412.655 175.217 235,51 

Prodaja - dimnikarska služba 21.664 24.827 87,26 

Tržne storitve - ostalo 3 0  - 

Prevrednotovalni prihodki 23.189 63.521 36,51 

SKUPAJ 5.505.545 5.873.793 93,73 

 

 

Finančni prihodki   Kto. 2019 2018 I 19/18 

Finančni prihodki iz deležev 770000 12.730 0  - 

Prihodki od depozitov 775000 5 27 18,52 

Prihodki od zamudnih obresti 775002 6.420 19.825 32,38 

Prihodki od zamudnih obresti - najemnine 775200 0 165 0,00 

SKUPAJ 77 19.155 20.017 95,69 

 

Kot je prikazano v zgornji tabeli, so se prihodki od zamudnih obresti izdatno zmanjšali, kar pomeni da smo v letu 2019 dokaj 

uspešno izvedli cilj zastavljen v začetku leta – t.j. ažurno in redno sledenje neplačnikov in posledično povezane aktivnosti z 

izterjavo (opomini, izvršbe). Največji del finančnih prihodkov pa je dosežen iz naslova prodaje poslovnega deleža v podjetju 

Raufnk d.o.o. 

 

Drugi prihodki   Kto. 2019 2018 I 19/18 

Prejete odškodnine 786000 10.754 7.285 147,62 

Prihodki iz prejšnjih obdobij 787001 - 175  - 

Povračila sodnih stroškov 787002 2.332 7.433 31,37 

Drugi prihodki   787009 12.424 15.622 79,53 

Drugi prihodki - sofinanciranje projektov 787011 - 3.125  - 

SKUPAJ 78 25.510 33.640 75,83 

 

V okviru postavke Drugi prihodki (kto. 787009) evidentiramo obveznosti do zaposlenih iz naslova obračunanih odtegljajev od 

plač, stotinske izravnave, uskladitve kontov, saldov s kupci in dobavitelji in podobne knjižbe. 
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ODHODKI 
 

Stroški oziroma odhodki po vrstah 2019 2018 
Delež 2019 

v % 

Delež 2018 

v % 

Stroški materiala 827.689 1.061.535 13,73 16,70 

Stroški storitev 2.811.297 2.986.836 46,64 46,98 

Stroški dela 1.779.397 1.803.422 29,52 28,37 

Amortizacija 227.643 219.506 3,78 3,45 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 233.205 72.554 3,87 1,14 

Drugi poslovni odhodki 92.530 122.454 1,53 1,93 

Finančni odhodki 36.625 44.498 0,61 0,70 

Drugi odhodki 19.769 46.304 0,33 0,73 

SKUPAJ 6.028.155 6.357.109 100,00 100,00 

 

 
 

Med posameznimi vrstami stroškov oziroma odhodkov največji delež pripada stroškom storitev, ki predstavljajo skoraj polovico 

celotne vrednosti. Od tega se pomemben del (približno 1.440.000 € oziroma več kot 41 % stroškov storitev) nanaša na stroške 

najemnine javne infrastrukture, ki jo zaračunava občina.  

 

Stroški materiala in storitev po vrstah Kto. 2019 2018 I 19/18 

Stroški materiala 40 827.689 1.061.535 77,97 

Stroški materiala 400 343.323 473.574 72,50 

Stroški energije  402 358.144 432.510 82,81 

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje 

osnovnih sredstev 
403 82.729 113.447 72,92 

Odpis drobnega inventarja in embalaže 404 18.568 12.141 152,94 

Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi ugotovljenih po-

pisnih razlik 
405 9.497 5.928 160,20 

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 406 14.038 22.572 62,19 

Drugi stroški materiala 407 1.391 1.362 102,12 

Stroški storitev 41 2.811.297 2.986.836 94,12 

Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev 410 1.097.215 1.325.812 82,76 

Stroški transportnih storitev 411 67.693 62.727 107,92 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev 412 60.455 54.264 111,41 

Najemnine 413 1.144.652 1.122.076 102,01 

Stroški 
materiala

Stroški 
storitev

Stroški 
dela

Amortizac…

Prevrednotovalni 
poslovni odhodki

Drugi 
poslovni 
odhodki

Finančni 
odhodki Drugi 

odhodki

Stroški/odhodki po vrstah v letu 2019

Stroški 
materiala

Stroški 
storitev

Stroški 
dela

Amortizacija

Prevrednotovalni 
poslovni odhodki

Drugi 
poslovni 
odhodki

Finančni 
odhodki

Drugi 
odhodki

Stroški/odhodki po vrstah v letu 2018
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Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 414 5.410 3.768 143,58 

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije 415 95.255 86.412 110,23 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 416 258.424 251.638 102,70 

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 417 13.377 25.918 51,61 

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, 

ki bremenijo podjetje 
418 68.817 54.221 126,92 

SKUPAJ   3.638.987 4.048.371 89,89 

 

Stroški materiala in storitev so se glede na preteklo leto zmanjšali za več kot 10 %, kar je posledica manjšega obsega poslo-

vanja. Od pomembnejših vrst  stroškov so se najbolj skrčili stroški materiala (kto 400), stroški energije (kto 402) in nadomestnih 

delov za osnovna sredstva (kto 403) ter stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev (410).  

 

Odpisi vrednosti (460.849€) 

 

Odpisi vrednosti Kto. 2019 2018 I 19/18 

Amortizacija 43 227.643 219.506 103,71 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 430 7.658 7.311 104,75 

Amortizacija zgradb 431 14.132 13.824 102,23 

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 432 205.853 198.193 103,86 

Amortizacija drobnega inventarja 433 0 178  - 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 72 233.205 72.554 321,42 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS 721 4.102 0  - 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obr. sredstvih  722,723 229.103 72.554 315,77 

SKUPAJ   460.848 292.060 157,79 

 

Odpisi vrednosti so glede na leto 2018 večji za dobro polovico, kar je v največji meri posledica občutno višjih vrednosti odpisov 

terjatev glede na pretekla leta, kar je pojasnjeno že v okviru razkritij pri postavkah terjatev.  

 

Stroški dela Kto. 2019 2018 I 19/18 

Plače zaposlencev 470 1.080.487 1.132.430 95,41 

Nadomestila plač zaposlencev 471 198.392 214.464 92,51 

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 472 23.993 23.511 102,05 

Drugi stroški dela 473 255.505 206.420 123,78 

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov za-

poslencev 
474 221.020 226.597 97,54 

SKUPAJ 47 1.779.397 1.803.422 98,67 

 

Plače in druge prejemke iz delovnih razmerij družba obračunava v skladu z določbami Kolektivne pogodbe komunalnih dejav-

nosti in svojih splošnih aktov. Vsako delovno mesto je razvrščeno v ustrezni tarifni in plačilni razred ter ovrednoteno z pripa-

dajočim koeficientom, ki odraža razmerje do najenostavnejšega dela. 

 

Stroški dela se glede na preteklo leto niso povečali, kar je predvsem posledica manjšega števila zaposlenih. Na lanski ravni 

so ostali tudi povprečni stroški dela na zaposlenega. Delež stroškov dela v poslovnih odhodkih se je zvišal za približno odstotno 

točko, kljub manjšemu številu zaposlenih, saj so se stroški materiala in storitev znižali bolj kot stroški dela. 

 

Stroški dela na zaposlenega 2019 2018 I 19/18 

Število zaposlenih (izračunano iz opravljenih ur-AJPES) 69,05 71,42 96,68 

Stroški dela - skupaj 1.779.397 1.803.422 98,67 

Stroški dela na zaposlenega 25.770 25.250 102,06 

Poslovni odhodki 5.971.762 6.266.307 95,30 

Delež stroškov dela v poslovnih odhodkih 29,80 28,78 103,53 
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Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2019 znašala 1.555 €, kar je več kot 11 % nižje od povprečja 

slovenskega gospodarstva. Odstopanje do povprečne plače dejavnosti (E36.000) pa je še višje (1.781 € oziroma skoraj 13 

odstotkov več).  

 

Vsem zaposlenim je bil izplačan regres za letni dopust v bruto (neto) znesku 1.050,00 €. Poleg regresa za letni dopust druge 

stroške dela sestavljajo še naslednje postavke: 

 

Drugi stroški dela Kto. 2019 2018 I 19/18 

Regres za letni dopust 473000 74.063 74.160 99,87 

Prehrana med delom 473001 66.679 67.384 98,95 

Prevozi na delo in z dela 473002 51.005 49.120 103,84 

Jubilejne nagrade 473003 10.041 6.964 144,19 

Odpravnine  473004 50.953 6.299 808,91 

Solidarnostna pomoč 473005 2.764 2.492 110,93 

SKUPAJ 47 255.505 206.420 123,78 

 

Drugi stroški dela so se glede na preteklo leto povečali za skoraj četrtino, kar je v največji meri odraz rasti stroška odpravnin 

(predvsem na račun več odpravnin zaradi odpovedi delovnega razmerja. 

 

Prejemki uprave in nadzornega sveta 

 

Direktor družbe je bil edini član uprave in je prejemal plačo na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi. Na podlagi sklepov 

Skupščine z dne 22. 8. 2017 in 21. 8. 2018 je bil direktorju izplačan tudi spremenljivi prejemek v skupnem bruto znesku 4.076 

€, od česar se 1.324 € nanaša na poslovanje v letu 2016 (50 % sprem. prejemka za to leto) in 2.752 € na poslovanje v letu 

2017 (100 % sprem. prejemka za to leto). Ob zaključku mandata je direktor prejel tudi odpravnino (zaradi odpovedi pogodbe 

za določen čas) v bruto znesku 3.730 €. Prejel ni nobenih sejnin ali deležev v dobičku. 

 

Prejemki direktorja  2019 2018 I 19/18 

Osnovna plača 55.750 54.223 102,82 

Spremenljivi prejemek  4.076 0  - 

Regres za letni dopust 1.050 1.030 101,94 

Jubilejna nagrada 1.035 0  - 

Povračila stroškov 4.815 5.595 86,06 

Odpravnina (zaradi odpovedi pogodbe za določen čas) 3.730 0  - 

SKUPAJ 70.457 60.848 115,79 

 

Skladno z določbami 6. točke 2. odstavka 69. člena ZGD-1 družba razkriva, da v letu 2019 upravi ni odobrila posojil. 

 

Člani nadzornega sveta so se v letu 2019 sestali na osmih sejah in za te prejeli skupaj 16.375 € bruto sejnin, kar je evidentirano 

med stroški storitev. Znesek vključuje tudi variabilni del izplačila, priznan za dodatne obveznosti NS zaradi poostrenega nad-

zora nad poslovanjem družbe.  

 

Finančni odhodki  Kto. 2019 2018 I 19/18 

Odhodki za obresti 741 36.625 44.498 82,31 

SKUPAJ 74 36.625 44.498 82,31 

 

Finančni odhodki se v celoti nanašajo na obračunane obresti iz naslova finančnih ali poslovnih obveznosti. V letu 2019 so se, 

v primerjavi z letom prej, precej znižali, kar je odraz zmanjšanja finančnih obveznosti. 

 

Drugi odhodki Kto. 2019  2018  I 19/18 

Denarne kazni 756 189 479 39,46 

Drugi odhodki (odškodnine, povračila sodnih stroškov,...) 757 19.584 45.829 42,73 

SKUPAJ 75 19.773 46.308 42,70 
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Večji del drugih odhodkov  se nanaša na prejete odškodnine za škode na zavarovanem premoženju, povračila sodnih stroškov 

za plačane terjatve, ki so v izvršbah ter plačila v preteklih letih odpisanih terjatev. 

 

ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA 

 
Čisti poslovni izid iz rednega delovanja 2019 2018 2019 delež v % 2018 delež v % 

Prihodki   

Čisti prihodki iz prodaje in usredstvenih lastnih učinkov 5.505.545 5.810.272 98,78 98,02 

Drugi prihodki od poslovanja 23.188 63.522 0,42 1,07 

Prihodki financiranja 19.155 20.017 0,34 0,34 

Drugi prihodki  25.510 33.640 0,46 0,57 

SKUPAJ 5.573.398 5.927.451 100,00 100,00 

Odhodki    

Vrednost prodanih poslovnih učinkov 5.971.762 6.266.301 99,06 98,57 

Odhodki financiranja 36.626 44.498 0,61 0,70 

Drugi odhodki 19.773 46.308 0,33 0,73 

SKUPAJ 6.028.161 6.357.107 100,00 100,00 

 

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 2019 2018 I 19/18 

Dobiček / izguba iz poslovanja -466.217 -392.513 118,78 

Dobiček / izguba iz financiranja -17.470 -24.481 71,36 

Dobiček / izguba iz drugega poslovanja 5.741 -12.664 -45,33 

Davki  0 0  - 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -477.947 -429.658 111,24 

 

OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 

 
Družba je v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ugotovila davčno izgubo v višini 202.204 €, kar pomeni, da davčne 

obveznosti iz tega naslova za leto 2019 nima. Skupaj nekrita davčna izguba na dan 31. 12. 2019 znaša 479.894 €. Glede na 

to, da med letom ni bilo vplačil akontacij za ta davek, se tudi v bilanci stanja zato ne izkazuje nikakršna terjatev ali obveznost 

iz tega vira.  
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Izkaz gibanja kapitala 

 

 

  

Vpoklicani kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz dobička 

Presežek iz pre-
vrednotenja 

Preneseni čisti po-
slovni izid 

Čisti poslovni izid po-
slovnega leta 

Skupaj 
Osnovni ka-

pital 
Nevpoklicani 

kapital 
Zakonske 

rezerve 

Rezerve za 
lastne del-

nice in 
lastne po-
slovne de-

leže 

Lastne 
delnice 
in lastni 
poslovni 

deleži 

Statu-
tarne re-

zerve 

Druge 
rezerve 
iz do-
bička 

Prene-
seni 

čisti do-
biček 

Prenesena 
čista iz-

guba 

Čisti dobi-
ček poslov-

nega leta 

Čista iz-
guba po-
slovnega 

leta 

A.1. 
Stanje konec prejšnjega poroče-
valskega obdobja 31/12/2018 

210.935 0 1.075.846 23.744 0 0 0 0 0 0 0 0   -427.666 882.860 

a) Preračuni za nazaj              0 

b) Prilagoditve za nazaj              0 

A.2. 
Začetno stanje poročevalskega 
obdobja 01/01/2019 

210.935 0 1.075.846 23.744 0 0 0 0 0 0 -427.666 0   0 882.860 

B.1. 
Spremembe lastniškega kapitala 
‒ transakcije z lastniki 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

č) Vnos dodatnih vplačil kapitala              0 

d) 
Nakup lastnih delnic in lastnih po-
slovnih deležev 

             0 

e) 
Odtujitev oziroma umik lastnih del-
nic in lastnih poslovnih deležev 

             0 

B.2. 
Celotni vseobsegajoči donos po-
ročevalskega obdobja 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 -477.947 -477.947 

a) 
Vnos čistega poslovnega izida po-
ročevalskega obdobja 

            -477.947 -427.666 

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 č) 
 Poravnava izgube kot odbitne 
sestavine kapitala 

             0 

D. Končno stanje 31/12-2019 210.935 0 1.075.846 23.744 0 0 0 0 0  0   -427.666 0 -477.947 404.913 
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Izkaz bilančnega dobička 

 
Izkaz bilančnega dobička 2019 2018 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -477.947 -427.666 

Preneseni čisti poslovni izid -427.666 0 

Bilančni dobiček/izguba -905.613 -427.666 

 
 

PREDLOG UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA ZA KRITJE IZGUBE 

 
Uprava ugotavlja, da na bilančni presečni dan vrednost nekrite izgube iz preteklih let znaša 427.666 €. Dodatno realizirana 

izguba v letu 2019 znaša 477.947 €. Skupna vrednost bilančne izgube na dan 31. 12. 2019, ki je ni mogoče kriti s prenesenimi 

dobički iz preteklih let, tako znaša 905.613 €. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da se del bilančne izgube v višini 

333.343 € krije iz kapitalskih rezerv družbe, razlika v višini 572.270 € ostane nekrita, pri čemer 

 
- za del izgube, nastale pri poslovanju dejavnosti UŠKO, uprava in nadzorni svet predlagata skupščini oziroma občinskemu 

svetu Občine Idrija, da sredstva za njeno kritje zagotovi lastnica, Občina Idrija, vsaj v višini 205.602 €, 
- bo del izgub, nastalih pri izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, glede na predpise s tega 

področja, treba poplačati z mehanizmi uskladitve cen GJS, ki jih potrjujejo občinski sveti. Na dan 31. 12. 2019 skupaj 
znašajo 366.668 € in so prikazane v preglednici na strani 79. 
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3.2. DRUGA RAZKRITJA 
 

Pomembnejši dogodki po datumu bilance stanja.  

S 1. januarjem 2020 je vodenje družbe prevzel začasni direktor, g. Marijan Mržek, ki je svojo funkcijo opravljal do imenovanja 

oziroma nastopa nove direktorice, mag. Brigite Šen Kreže, ki je vodenje in zastopanje družbe prevzela s 1. aprilom 2020. 

Razglasitev epidemije zaradi širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) sredi marca 2020, je pomembno vplivala na 

poslovanje celotnega gospodarstva, tudi naše družbe. Glede na naravo naših dejavnosti občutnejše krčitve obsega poslovanja 

(gledano z ravni leta kot celote) sicer ne pričakujemo, so pa bile nujne ustrezne prilagoditve organiziranosti delovnega procesa 

za zagotovitev nemotene oskrbe z našimi storitvami (delo na domu, dežurne ekipe ipd.). 
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Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 32 in EZ-1 

IZKAZI POSLOVNIH IZIDOV PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH  

 

 

 

Oskrba s pitno 

vodo - GJS 

Idrija

Odvajanje in 

čiščenje 

odpadne vode - 

GJS Idrija

Ravnanje s 

komunalnimi 

odpadki - GJS 

Idrija

Ravnanje s 

komunalnimi 

odpadki - GJS 

Cerkno

Vzdrževanje 

občinskih cest - 

GJS Idrija

Zimska služba - 

GJS Idrija

Vzdrževanje 

javnih površin - 

GJS Idrija

Sejemska 

dejavnost - GJS 

Idrija

24-urna 

dežurna služba - 

GJS Idrija 

Vzdrževanje 

pokopališč - 

GJS Idrija

Vzdrževanje 

spominskih 

obeležij - GJS 

Idrija

Energetika - 

GJS Idrija

Plakatiranje - 

GJS Idrija

1. Čisti prihodki od prodaje 955.389 1.025.609 533.422 124.766 327.269 361.301 126.072 7.708 23.385 56.652 6.017 176.439 10.377 1.747.949

1.1. čis ti  prihodki , pridob. z opravl janjem GJS 423.744 358.063 509.801 116.775 327.269 361.301 126.072 7.708 23.385 56.652 6.017 176.439 10.377

1.3. čis ti  prih., pridob. z opravl janjem GJS-omrežnina 531.646 667.546 23.621 7.992

1.5. čis ti  prihodki  - druge dejavnosti  1.747.949

4. Drugi posl. prih.- s prevred. posl. prihodki 4.378 4.165 3.010 1.099 330 1.437 107 6 42 118 20 477 3 7.996

4.3. drugi  pos lovni  prihodki 4.378 4.165 3.010 1.099 330 1.437 107 6 42 118 20 477 3 7.996

5. interni prihodki 996 2.008 195.589

I. Kosmati donos iz poslovanja 959.768 1.029.774 537.428 125.865 327.599 362.739 126.179 7.714 23.427 56.769 6.037 178.924 10.380 1.951.534

6. Stroški blaga materiala in storitev 653.556 836.809 266.503 86.938 250.668 241.265 53.301 1.982 1.624 25.599 2.413 167.701 1.273 1.049.355

6.2. stroški  porabl jenega materia la 118.915 72.104 59.377 26.676 57.738 52.969 5.291 187 622 5.039 69 123.966 85 304.651

6.3. stroški storitev 534.642 764.705 207.126 60.262 192.929 188.296 48.010 1.795 1.003 20.560 2.343 43.734 1.188 744.705

6.3.1. ostal i  s troški  s tori tev 131.923 127.454 188.980 56.622 192.929 188.296 48.010 1.795 1.003 20.560 2.343 43.734 1.188 744.705

6.3.2. stroški  na jema infrastrukture 402.718 637.250 18.147 3.639

7. Stroški dela 209.255 156.481 198.656 77.716 85.845 93.449 86.500 2.019 14.748 13.581 324 19.988 172 820.662

8. Odpisi vrednosti 26.161 13.664 54.323 22.560 16.987 22.350 2.552 84 896 1.039 36 2.568 24 297.605

8.1. amortizaci ja  OS 20.373 8.490 51.593 21.706 16.033 15.980 2.743 67 761 587 36 1.293 24 87.957

8.3. prevred. pos l .odh. pri  obratnih s redstvih 5.788 5.174 2.730 854 954 6.371 -191 17 134 452 0 1.275 0 209.649

9. Drugi poslovni odhodki 56.881 4.084 2.603 959 1.616 1.998 543 14 94 114 2 1.901 6 21.715

10. Interni stroški 2.102 1.370 31.501 9.776 74 3.033 985 1 10 220 0 4.282 0 145.239

II. Poslovni odhodki 947.956 1.012.407 553.586 197.948 355.190 362.095 143.881 4.100 17.372 40.554 2.774 196.440 1.475 2.334.577

III. Dobiček ali izguba iz poslovanja 11.811 17.367 -16.158 -72.083 -27.590 644 -17.702 3.614 6.055 16.216 3.263 -17.516 8.905 -383.043

11. Finančni prih. iz danih posojil 12.730

12. Finančni prih. iz poslovnih terjatev 1.060 1.141 666 253 327 200 162 6 20 66 2 216 2 2.304

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 3.803 4.138 2.264 815 1.453 1.171 636 17 68 146 12 800 7 9.855

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1.701 1.810 950 323 447 788 176 7 38 59 2 704 1 4.435

lV. Poslovni izid iz rednega delovanja 7.367 12.559 -18.706 -72.969 -29.163 -1.116 -18.351 3.597 5.969 16.077 3.252 -18.804 8.900 -382.299

16. Drugi prihodki 3.826 2.847 4.656 1.849 761 1.512 413 20 69 253 27 420 4 8.855

17. Drugi odhodki 2.145 1.975 1.029 327 357 2.341 -50 7 48 162 0 487 220 10.724

VI. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 9.048 13.431 -15.078 -71.447 -28.759 -1.945 -17.888 3.610 5.991 16.169 3.278 -18.871 8.684 -384.168

Z.š.

Obvezne GJS varstva okolja Druge GJS

Tržne 

dejavnosti

Izkazi poslovnih izidov po dejavnostih in 

občinah za leto 2019
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SODILA ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV (ODHODKOV) IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH IN OB-

ČINAH  

 

Pri izdelavi poslovnih izidov po dejavnosti so upoštevana sodila, ki jih je v okviru dokumenta 'Pravila za razporejanje prihodkov, 

odhodkov ter izkazovanje sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah' potrdil tudi Svet 

ustanoviteljev podjetja.  

 

Pravila razporejanja določajo: 
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PRIKAZ DOBIČKOV OZIROMA IZGUB GJS ZA PORAČUN V NASLEDNJIH OBDOBJIH 

 

V primerjavi s preteklim letom so se primanjkljaji v celoti gledano še povečali, zlasti v variabilnih delih cen. Največji delež 

primanjkljajev se nanaša na dejavnosti, povezane z odpadno vodo in zbiranjem odpadkov. V izračune so vključeni tudi (mini-

malni) donosi, kjer so bili s predlaganimi elaborati tudi potrjeni.  

Skupna vrednost cenovnih primanjkljajev na dan 31. 12. 2019 znaša skoraj 450.000 €, skupna vrednost cenovnih presežkov 

pa nekaj manj kot 83.000 €. Razlike, ki jih bo treba v prihodnjih obdobjih vračunati v cene GJS varstva okolja torej skupaj 

znašajo več kot 360.000 €. Občina Idrija ima skupaj za 68.602 preplačil in 308.713 € primanjkljaja, medtem ko je za območje 

Občine Cerkno skupaj za 14.311 € preplačil in 140.868 € primanjkljaja za poračun v prihodnjih obdobjih. 

V prihodnje pričakujemo nadaljnjo rast stroškov izvajanja javnih služb, zlasti rast nabavnih cen storitev in neugodne trende tudi 

pri količinah storitev: prodaja vode stagnira oziroma celo upada, pri odpadkih se obseg dejavnosti povečuje. Glede na nave-

deno in upoštevajoč trenutni finančni položaj družbe, je sprotno usklajevanje cen eden ključnih pogojev za izboljšanje stabil-

nosti poslovanja. K temu nas nenazadnje zavezuje tudi veljavna zakonodaja s tega področja. 

Postavka 2017 2018 2019 SKUPAJ

Oskrba s pitno vodo

 - vodarina 40.540 -5.121 16.973 52.392

 - omrežnina -11.505 -21.759 -12.035 -45.299

Skupaj Oskrba s pitno vodo 29.035 -26.880 4.937 7.092

Odvajanje odpadne vode

 - odvajanje -11.105 -45.446 13.844 -42.707

 - omrežnina 10.384 -16.182 -13.416 -19.214

Skupaj Odvajanje odpadne vode -721 -61.628 429 -61.921

Čiščenje odpadne vode

 - čiščenje 10.187 -66.935 -13.841 -70.589

 - omrežnina -46.196 7.777 32.788 -5.631

Skupaj Čiščenje odpadne vode -36.009 -59.158 18.947 -76.220

Storitve, povezane z greznicami in MKČN

 - greznice/MKČN -10.993 -16.774 -6.833 -34.600

 - omrežnina 1.889 0 0 1.889

Skupaj Storitve, povezane z greznicami in MKČN -9.104 -16.774 -6.833 -32.711

Zbiranje komunalnih odpadkov - Občina Idrija

 - zbiranje 3.956 -39.631 -39.016 -74.692

 - stroški javne infrastrukture 1.037 4.869 4.603 10.509

Skupaj Zbiranje komunalnih odpadkov - Občina Idrija 4.993 -34.762 -34.413 -64.183

Zbiranje BIO odpadkov - Občina Idrija

 - zbiranje BIO -6.531 -14.692 5.241 -15.981

 - stroški javne infrastrukture 1.019 1.922 871 3.812

Skupaj Zbiranje BIO odpadkov - Občina Idrija -5.512 -12.770 6.113 -12.169

Zbiranje komunalnih odpadkov - Občina Cerkno

 - zbiranje -7.634 -40.788 -80.066 -128.488

 - stroški javne infrastrukture 3.768 5.021 4.536 13.325

Skupaj Zbiranje komunalnih odpadkov - Občina Cerkno -3.866 -35.767 -75.530 -115.163

Zbiranje BIO odpadkov - Občina Cerkno

 - Zbiranje BIO -3.364 -8.872 -143 -12.380

 - stroški javne infrastrukture 816 353 -183 986

Skupaj Zbiranje BIO odpadkov - Občina Cerkno -2.548 -8.519 -327 -11.394
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VREDNOST OSNOVNIH SREDSTEV GJS V NAJEMU 

 

Skladno z določbami SRS 32.9 v spodnjih tabelah predstavljamo vrednosti sredstev javne infrastrukture, ki so v lasti občine 

ustanoviteljice (Občine Idrija), Komunala pa jih ima na podlagi medsebojne pogodbe v najemu oziroma uporabi za izvajanje 

GJS varstva okolja. Njihove vrednosti so ostale na ravni preteklega leta, saj pomembnejših naložb ali slabitev ni bilo. 

 

Vrednost sredstev GJS v najemu na dan 31. 12. 2019 Nabavne vrednosti Popravki vrednosti Sedanje vrednosti 

Oskrba s pitno vodo 18.910.346,11 10.003.973,58 8.906.372,53 

Odvajanje odpadne vode 1.396.634,25 7.477.918,00 -6.081.283,75 

Čiščenje odpadne vode 20.761.640,77 1.292.253,64 19.469.387,13 

Zbirni center Ljubevč  506.399,53 103.591,42 402.808,11 

Pokopališče 959.851,32 372.577,69 587.273,63 

Odlagalno polje - deponija 668.838,68 668.838,68 0,00 

Druga oprema 202.217,44 183.435,76 18.781,68 

Skupaj 43.405.928,10 20.102.588,77 23.303.339,33 

 

RAZKRITJA PO ENERGETSKEM ZAKONU 

Izkaz poslovnega izida energetske dejavnosti za leto 2019 

  

Energetika 

GJS

Druge 

dejavnosti

Skupaj 

družba

1. Čisti prihodki od prodaje 178.924 5.303.433 5.482.356

4. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. posl. prih. 0 23.188 23.188

I. Poslovni prihodki 178.924 5.326.621 5.505.545

5. Stroški blaga materiala in storitev 167.701 3.471.286 3.638.987

a)
nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter 

stroški porabljenega materiala
123.966 703.723 827.689

b) stroški storitev 43.734 2.767.563 2.811.297

6. Stroški dela 19.988 1.759.409 1.779.397

a) stroški plač 14.366 1.264.513 1.278.879

b) stroški socialnih zavarovanj 1.637 144.053 145.690

b. 1 stroški za pokojninsko zavarovanje 1.637 144.053 145.690

c) drugi stroški dela 3.986 350.843 354.829

7. Odpisi vrednosti 2.568 458.280 460.848

a) amortizacija 1.293 226.350 227.643

b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS 0 4.102 4.102

c) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obr. sredstvih 1.275 227.828 229.103

8. Drugi poslovni odhodki 6.183 86.347 92.530

II. Poslovni odhodki 196.440 5.775.322 5.971.762

III. Dobiček ali izguba iz poslovanja -17.516 -448.701 -466.217

9. Finančni prihodki iz  deležev 0 12.730 12.730

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 216 6.208 6.425

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 800 24.384 25.185

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 704 10.737 11.440

15. Drugi prihodki 420 25.090 25.510

16. Drugi odhodki 487 19.283 19.769

V. Poslovni izid pred obdavčitvijo -18.871 -459.076 -477.947

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -18.871 -459.076 -477.947

POSTAVKA
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Bilanca stanja energetske dejavnosti na dan 31. 12. 2019 

 

  

Energetika 

GJS

Ostale 

dejavnosti

SKUPAJ 

31.12.2019

89.988 2.683.913 2.773.901

A.  DOLGOROČNA SREDSTVA 64.199 1.321.755 1.385.954

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 1.569 69.242 70.811

II. Opredmetena osnovna sredstva 62.630 1.252.512 1.315.142

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 25.789 1.351.313 1.377.102

II. Zaloge 0 120.585 120.585

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 25.789 1.185.701 1.211.490

V. Denarna sredstva 0 45.026 45.026

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 10.846 10.846

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 89.988 2.683.913 2.773.901

A. KAPITAL -27.468 432.382 404.914

I. Vpoklicani kapital 9.281 201.655 210.936

II. Kapitalske rezerve 0 1.075.847 1.075.847

III. Rezerve iz dobička 1.045 22.699 23.744

VI. Preneseni čisti poslovni izid -18.923 -408.743 -427.666

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta -18.871 -459.076 -477.947

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 75.007 75.007

I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 75.007 75.007

Č.  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 117.456 2.161.693 2.279.149

II. Kratkoročne finančne obveznosti 75.334 227.391 302.725

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 42.122 1.934.302 1.976.424

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 14.828 14.828

ZABILANČNA EVIDENCA 0 24.293.132 24.293.132

SREDSTVA 
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Izkaz denarnih tokov energetske dejavnosti za leto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetika GJS Druge dejavnosti Skupaj družba

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Postavke iz izkaza poslovnega izida -15.504 6.944 -8.560

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev 179.558 5.351.064 5.530.622

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn). in finančni odhodki iz posl. obv. -195.062 -5.344.120 -5.539.182

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

ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja -44.482 407.891 363.409

Začetne manj končne poslovne terjatve -6.664 -188.549 -195.213

Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve 0 374.411 374.411

Začetne manj končne zaloge 0 2.040 2.040

Končni manj začetni poslovni dolgovi -37.818 268.888 231.070

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 0 -48.899 -48.899

c) Pozitivni/negativni denarni izid pri poslovanju (a + b) -59.986 414.835 354.849

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU

a) Prejemki pri investiranju 0 59.410 59.410

Prejemki od odtujitve neop. in opredmetenih osnovnih sredstev 0 29.410 29.410

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0 30.000 30.000

b) Izdatki pri investiranju 0 -153.475 -153.475

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 0 -34.016 -34.016

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 -102.189 -102.189

Izdatki za pridobitev dolgoročnih fiinančnih naložb 0 -17.270 -17.270

c) Pozitivni/negativni denarni izid pri investiranju (a + b) 0 -94.065 -94.065

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 61.068 4.303.680 4.364.748

Prejemki od vplačanega kapitala 0 0 0

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 61.068 4.303.680 4.364.748

b)

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -1.082 -33.904 -34.986

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 0 -68.436 -68.436

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 0 -4.623.002 -4.623.002

c) Pozitivni/negativni denarni izid pri financiranju (a + b) 59.986 -421.662 -361.676

Č. Končno stanje denarnih sredstev 0 45.026 45.026

x) Denarni izid v  obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 0 -100.892 -100.892

y) Začetno stanje denarnih sredstev 0 145.918 145.918

IZKAZ DENARNIH TOKOV (II. različica)

2019

Izdatki pri financiranju -1.082 -4.725.342 -4.726.424
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Sodila za pripravo ločenih računovodskih izkazov v skladu s 305. členom Energetskega zakona 

(EZ-1) 

 

Za namene zagotavljanja računovodskih informacij za pripravo ločenih računovodskih izkazov za energetske dejavnosti in 

ostale dejavnosti družbe so upoštevane določbe internega pravilnika, ki ga je dne 1. 6. 2016 sprejel direktor družbe. Bistvene 

določbe tega pravilnika navajamo v nadaljevanju. 

 

IZDELOVANJE POSLOVNIH IZIDOV POSAMEZNIH ENERGETSKIH DEJAVNOSTI 

 

Poslovni izidi posameznih energetskih in drugih dejavnosti družbe se izdelujejo na način, ki je predpisan z veljav-

nimi Pravili za razporejanje prihodkov, odhodkov ter izkazovanje sredstev in obveznosti do virov sredstev po posa-

meznih dejavnostih in občinah, ki jih je sprejel Svet ustanoviteljev družbe. 

 

BILANCA STANJA ENERGETSKIH DEJAVNOSTI 

 

Družba izdeluje izkaz bilance stanja energetskih in drugih dejavnosti družbe na način, ki je opredeljen v nadaljeva-

nju tega pravilnika. 

a) IZHODIŠČNA BILANCA STANJA 

 

Izhodiščna vrednost osnovnega kapitala, ki se nanaša na energetsko dejavnost, se ugotovi ob pričetku izvajanja 

energetske dejavnosti, z uporabo sodila, izračunanega iz načrtovanega deleža prihodkov energetske dejavnosti za 

prihodnje leto v vseh prihodkih družbe v prihodnjem letu. 

 

Ob pričetku dejavnosti se na podlagi primopredajnega zapisnika ugotovi tudi vrednost posameznih postavk, ki so 

posledica prenosa dejavnost od prejšnjega izvajalca gospodarske javne službe. 

 

Razlika med tako ugotovljenimi sredstvi in obveznostmi predstavlja izhodiščno vrednost denarnih sredstev ali fi-

nančnih obveznosti družbe, ki se nanašajo na energetsko dejavnost. 

 

b) BILANCE STANJA PO PRIČETKU IZVAJANJA DEJAVNOSTI 

 

Z namenom zagotavljanja podatkov, potrebnih za izdelavo izkaza bilance stanja energetskih dejavnosti družba 

evidentira poslovne dogodke s spodaj navedenimi postavkami po stroškovnih mestih: 

 

- neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 

- naložbene nepremičnine 

- terjatve, 

- zaloge, 

- obveznosti in 

- časovne razmejitve. 

 

Vsi poslovni dogodki, povezani s temi postavkami se evidentirajo samo na SM energetskih dejavnosti ali splošnem 

SM. 

 

V okviru računovodskih evidenc se ne zagotavlja informacij o drugih kategorijah sredstev in virov sredstev po po-

sameznih stroškovnih mestih.  
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Vrednost postavk kapitala se vsako leto ugotovi na podlagi vrednosti postavk kapitala preteklega leta, poveča-

nih/zmanjšanjih za dobiček/izgubo energetske dejavnosti v tekočem letu. Za razporeditev dobička energetskih de-

javnosti se smiselno uporabljajo sklepi skupščine o razporejanju bilančnega dobička. 

 

Razlika med tako izračunanimi vrednostmi postavk aktive in pasive odraža način financiranja izvajanja energetske 

dejavnosti (posojanje med dejavnostmi družbe). Zato se ta razlika v celoti evidentira na postavka denarnih sredstev 

(razlika manjša od 0) ali finančnih obveznosti (razlika večja od 0). 

 

c) IZKAZ DENARNIH TOKOV ENERGETSKE DEJAVNOSTI 

 

Izkaz denarnih tokov energetske dejavnosti se izračuna kot na podlagi podatkov dveh zaporednih bilanc stanja 

energetskih dejavnosti ter izkaza poslovnega teh dejavnosti za tekoče leto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. IZJAVA DIREKTORICE V RAČUNOVODSKEM POROČILU 
 

Poslovodstvo sprejema in potrjuje računovodske izkaze družbe Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. za leto, končano na dan 

31. decembra 2019 in pojasnila k računovodskim izkazom.  

 

Poslovodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, 

da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da računovodski izkazi predstavljajo 

resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2019.  

 

Poslovodstvo je odgovorno tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja 

in drugih sredstev in za preprečevanje in odkrivanje zlorab in drugih nepravilnosti ter potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj 

s pojasnili, izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi 

računovodskimi standardi. 

 

Idrija, 22. junij 2020 
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POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
 

Skupščini družbe 
JAVNO PODJETJE KOMUNALA IDRIJA d.o.o. 
Carl Jakoba 4  
5280 IDRIJA 
 
Poročilo o reviziji računovodskih izkazov 

 
Mnenje s pridržki 

Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe JAVNO PODJETJE KOMUNALA IDRIJA d.o.o., ki 
vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2019, izkaz poslovnega izida in  izkaz gibanja kapitala za tedaj 
končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije.  
 

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi, razen glede učinkov zadev, opisanih v delu Podlaga za 
mnenje s pridržki, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj gospodarske družbe 
JAVNO PODJETJE KOMUNALA IDRIJA d.o.o. na dan 31. decembra 2019 ter njen poslovni izid za tedaj 
končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.  
 

Podlaga za mnenje s pridržki 

Družba JAVNO PODJETJE KOMUNALA IDRIJA d.o.o. na dan 31.12.2019 v okviru kratkoročnih terjatev iz 
poslovanja izkazuje za 290.249 EUR terjatev, na kontih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja pa za 
114.617 EUR obveznosti iz naslova izvajanja stanovanjske dejavnosti, ki obsega izvajanje storitev 
upravljanja v večstanovanjskih stavbah ter storitve upravljanja s stanovanji v lasti občin Idrija, Cerkno 
in Žiri, Zdravstvenega doma Idrija ter Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Družba JAVNO 
PODJETJE KOMUNALA IDRIJA d.o.o. je v letu 2019 zamenjala ponudnika informacijskega sistema za 
obračunavanje in spremljanje izvajanja teh dejavnosti. Ker se ob menjavi informacijskega sistema 
podatkov v glavni knjigi ni usklajevalo z analitičnimi evidencami, ki se vodijo v novem informacijskem 
sistemu, pri izvajanju revizije računovodskih izkazov družbe za leto 2019 nismo uspeli pridobiti 
ustreznih analitičnih izpisov oziroma pojasnil, na podlagi katerih bi lahko potrdili ustreznost izkazanih 
saldov kratkoročnih terjatev in obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2019, ki se nanašajo na izvajanje 
stanovanjske dejavnosti v družbi  JAVNO PODJETJE KOMUNALA IDRIJA d.o.o. 

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na 
podlagi teh pravil so opisane v tem poročilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo 
računovodskih izkazov. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter 
etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo 
neodvisnost od družbe in, da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in 
kodeksom IESBA. 

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko 
mnenje. 

Druge informacije 

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki je 
sestavni del letnega poročila gospodarske družbe, vendar ne vključujejo računovodskih izkazov in našega 
revizorjevega poročila o njih.  
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Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih  ne izražamo nobenega 
zagotovila.  

V povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in 
pri tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi 
zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno 
napačne. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih 
informacij, moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem na podlagi opisanih postopkov poročamo,  
da: 
- so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi izkazi; 
- so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter  
- na podlagi poznavanja in razumevanja družbe in njenega okolja, ki smo ga pridobil med revizijo, v zvezi 

z drugimi informacijami nismo ugotovil bistveno napačnih navedb.  

Odgovornost poslovodstva in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze 

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev  teh računovodskih izkazov v skladu z 
Slovenskimi  računovodskimi  standardi  in  za  tàko  notranje  kontroliranje,  kot  je  v  skladu  z  odločitvijo 
poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno 
napačne navedbe zaradi prevare ali napake. 

Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov družbe odgovorno za oceno njene sposobnosti, da 
nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo 
predpostavke delujočega podjetja kot podlago za računovodenje, razen če namerava poslovodstvo 
podjetje likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo. 

Nadzorni svet je odgovoren za nadzor nad pripravo računovodskih izkazov, skupščina pa za potrditev 
revidiranega letnega poročila. 

Revizorjeva odgovornost 

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so računovodskih izkazi kot celota brez 
pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo,  ki vključuje naše 
mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, 
opravljena v skladu z MSR, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne 
navedbe, lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno 
pričakovati, da posamič ali skupaj, vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi 
teh računovodskih izkazov. 

Med izvajanjem revidiranja v skladu z MSR uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno 
nezaupljivost. Prav tako: 

- prepoznamo in ocenimo tveganje pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi 
zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena 
tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše 
mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, 
povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno 
opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjih kontrol; 
 

- opravimo postopke preverjanja in razumevanja notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z 
namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom 
izraziti mnenja o učinkovitosti notranjih kontrol družbe; 
 

- presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih 
ocen ter z njimi povezanimi razkritji poslovodstva; 
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- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali 

okoliščin, ki zbujajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, 
sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot 
podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v 
revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so taka 
razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklep temeljijo na revizijskih dokazih 
pridobljenih do datuma izdaje poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine lahko povzročijo 
prenehanje organizacije kot delujočega podjetja; 
 

- ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov vključno z razkritji, 
in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena 
predstavitev; 
 

- nadzorni svet med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in pomembnih 
revizijskih ugotovitvah vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo 
revizijo. 

 
Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zadevah 
 
Družba je razkrila izkaze po dejavnostih s pojasnili v poglavju Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 32 in 
EZ-1, ki vključujejo bilanco stanja energetskih dejavnosti na dan 31.12.2019, izkaz poslovnega izida 
energetskih dejavnosti in izkaz denarnih tokov energetskih dejavnosti za tedaj končano leto. 

Poslovodstvo družbe je odgovorno za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnosti z 
uporabo sodil v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 32 ter z upoštevanjem določb 
energetskega zakona (EZ-1). 

Naša odgovornost je preveriti ustreznost sodil in pravilnost njihove uporabe ter ali je družba upoštevala 
določbe EZ-1 glede razkrivanja računovodskih izkazov po dejavnostih.  

Na osnovi postopkov, ki smo jih opravili pri reviziji računovodskih izkazov poročamo, da ob veljavnem 
tarifnem sistemu, ki je za distributerje z lastno proizvodnjo toplote opredeljen v 4. členu Akta o metodologiji 
za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 2/2017), izdelava vsebinsko smiselnih 
ločenih računovodskih izkazov za dejavnosti proizvodnje in distribucije toplote ni mogoča. Posledično 
JAVNO PODJETJE KOMUNALA IDRIJA d.o.o v poglavju Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 32 in EZ-1 
prikazuje ločene računovodske izkaze dejavnosti gospodarske javne službe distribucije toplote z lastno 
proizvodnjo kot enovite dejavnosti, pri čemer so bila ustrezna sodila pravilno uporabljena. S tem so zahteve 
iz 305. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 in 65/20) po razkrivanju ločenih računovodskih 
izkazov za dejavnost distribucije in proizvodnje toplote izpolnjene v okviru danih možnosti.  

 
Ljubljana, 30. junij 2020   
 
 
 
 
 
mag. Matej Loncner 
pooblaščeni revizor 


