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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 2020 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 v času od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 odgovoren 

vršilec dolžnosti Marijan Mržek, od 1. 4. 2020 dalje pa je bila za štiriletni mandat imenovana direktorica mag. Brigita Šen Kreže. 

  

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

   Spoštovani! 

 

Pred vami je poročilo o poslovanju našega podjetja v 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 

poslovanje in so zaznamovali leto 2020.  

 

V letu 2020 občini lastnici, Idrija in Cerkno, nista spreminjali zakonskih podlag, ki 

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

16. seji pa je Svet ustanoviteljev našega podjetja sprejel Pravilnik za razporejanje 

stroškov (oziroma odhodkov) in prihodkov v družbi Javno podjetje Komunala Idrija 

d.o.o., ki pomembno oukvirja ločeno evidentiranje posameznih dejavnosti. 

 

 

V začetku leta 2020 se je spremenilo tudi vodstvo podjetja. Od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 je podjetje vodil začasni direktor, g. 

Marijan Mržek. Svoj štiriletni mandat sem tako nastopila s 1. 4. 2020. 

 

Glede na finančno stanje podjetja ob prevzemu vodenja, je bilo prioritetno takojšnje ukrepanje za zagotavljanje tekoče likvi-

dnosti in izboljšanje rentabilnosti poslovanja. Veliko energije, časa smo usmerili v obvladovanje temeljnih procesov, ki so za 

podjetje najpomembnejši. Optimizirali smo posamezne aktivnosti znotraj teh procesov in jih sproti prilagajali spremenjenim 

okoliščinam.  

 

Seveda je poslovanje našega podjetja v preteklem letu dodatno zaznamovalo nenehno prilaganje omejitvam in zaostrenim 

pogojem delovanja zaradi epidemije korona virusa. Z ustreznim in pravočasnim ukrepanjem nam je uspelo preprečiti vnos 

virusa v kolektiv in vzdrževati kolikor je bilo mogoče celovito izpolnjevanje delovnih nalog.  

 

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

nikacije z obema zato posvečamo veliko pozornosti. S predstavniki Občine Idrija se redno srečujemo na mesečnih sestankih, 

kjer pregledamo nerešene zadeve s prejšnjih srečanj in dodajamo nove, ki so se pojavile v vmesnem času. Tako se sproti 

rešujejo dileme in vprašanja. Z Občino Cerkno je odprtih zadev manj in jih uspemo obvladovati z vzpostavljeno redno telefon-

sko komunikacijo ali pa prek e-pošte, v zadnjem času seveda tudi ZOOM aplikacije. 

 

Tudi v prihodnje se bomo v podjetju usmerjali v implementacijo nadaljnjih izboljšav in prilagajanje procesov za čim bolj učin-

kovito in uspešno izvajanje, zlasti naših temeljnih dejavnosti. Med drugim smo si zastavili naslednje cilje: 

 

o dokončno urediti ekološke otoke in jih opremiti z novimi nalepkami, 

o skupaj z Občino Idrija zaključiti projekt ureditve celotnega katastra ekoloških otokov in dogovoriti morebitne spremembe, 

o skupaj z Občino Idrija urediti ustrezno infrastrukturo na vodnem viru Ledine, 

o dokončno vzpostaviti mehanizem stalne, učinkovitejše izterjave terjatev, 

o nadaljevati prizadevanja za učinkovito nabavno–skladiščno službo, 

o zagotoviti sprotno usklajevanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja, 

o urediti ustrezen prostor za skladiščenje posipnih materialov, 

o konstruktivno sodelovati s predstavniki lastnikov, Nadzornim svetom, kot tudi občinskimi organi, pristojnimi za posamezno 

področje, 

o v primeru, da bodo epidemiološke razmere dopuščale, načrtujemo ponovno izvajanje raznih izobraževanj, tako v sklopu 

šol in vrtcev, kot tudi organizacijo drugih dogodkov, z namenom osveščanja in izobraževanja občanov, 
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o nadaljevati in dopolnjevati informiranje občanov prek različnih medijev, tako facebooka kot tudi tiskanih in drugih medijev, 

o izboljšati nadzor nad sredstvi (materialom, osnovnimi sredstvi in drobnim inventarjem), 

o vzdrževati nadzor nad finančnim stanjem podjetja in izboljševati finančno stabilnost in rentabilnost podjetja tudi v prihod-

nje. 

 

Prizadevali si bomo za čim bolj celovito izpolnitev našega poslanstva in uresničitev naših poslovnih strategij, usmerjenih v 

izboljšanje zadovoljstva vseh deležnikov, zaposlenih, občanov in lastnikov. Pri tem smo toliko bolj uspešni, če vsi ti deležniki 

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

 

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

smernice tudi uresničiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 23. april 2021 
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2. POSLOVNO POROČILO 
 

2.1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN KADRI 
 

 

V letu 2020 se organizacijska struktura temeljnih dejavnosti ni spreminjala, smo pa z 31. 8. 2020 zaključili z izvajanjem ener-

getske dejavnosti. Ob koncu obravnavanega obdobja so bile tako dejavnosti podjetja razdeljene na štiri področja: 

 

1. Področje Vodovod, odpadki in kanalizacija, od aprila naprej tudi pogrebno, pokopališka dejavnost in 24-urna dejavnost; 

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

površin ter gradbeno dejavnost,  

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

UŠKO) in servis, 

4. Področje Splošne službe in finančno-računovodska služba.  

 

 
 

 

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v podjetju zaposlenih 60 oseb, kar je 7 manj kot leto pred tem.  
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ženske 
15

moški 
45

Struktura zaposlenih po spolu na dan 31.12.2020

 

 

 

 

 

 

Povprečna starost zaposlenih ostaja relativno 

visoka, dosega skoraj 44,55 let, ne spreminja 

se tudi relativni delež starejših zaposlenih, kar 

predstavlja določene omejitve za organiziranje 

oziroma nemoteno izvajanje delovnih zavez 

(npr. bolniške odsotnosti).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Glede na preteklo leto se izobrazbena struktura 

zaposlenih ni bistveno spremenila. Je odraz vr-

ste pretežnih dejavnosti, ki jih podjetje izvaja, 

saj ima večina zaposlenih pridobljeno izo-

brazbo do V. stopnje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tudi struktura zaposlenih glede na spol odraža 

naravo dela v naših dejavnostih. Kljub temu, da 

podjetje ne postavlja omejitev pri zaposlovanju, 

bistvenih sprememb strukture zaposlenih glede 

na spol ne pričakujemo. Večina žensk je zapo-

slenih v finančno-računovodski službi.  

 

 

 

 

 

moški 45

ženske 15

Struktura zposlenih po spolu na dan 31.12.2020
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V letu 2020 smo število nadur zmanjšali skoraj za po-

lovico, glede na leto prej. 

 

Na število nadur seveda vplivajo različni dejavniki, 

med drugim tudi obsežnost in zahtevnost zimske slu-

žbe, število aktivnosti na 24-urni dežurni službi, šte-

vilo pogrebnih svečanosti itd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V izračunu tega kazalnika so upoštevane izključno bol-

niške odsotnosti v breme podjetja (brez nege, sprem-

stva, ipd.). V letu 2020 smo beležili nekoliko manj bol-

niških odsotnosti iz tega naslova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V izračunu tega kazalnika so upoštevane vse bolniške 

odsotnosti, tudi refundirane (bolniške nad 30 dni, nega, 

spremstvo, ipd.). Tudi skupno število ur bolniških odsot-

nosti v letu 2020 je glede na lani nekoliko nižje. 

 

 

 

 

 

 

V letu 2021 moramo dokončati pripravo ocene tveganja, saj bomo tako jasno določili pravice in odgovornosti glede osebne 

varovalne opreme in drugih, s tem povezanih vsebin. Ustrezno urejamo tudi druge vidike varstva pri delu (usposabljanja, 

sistematske preglede, ipd.).  

 

Vztrajali bomo pri doslednem izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja virusa med zaposlenimi. Hkrati si bomo prizadevali 

za čim bolj celovito izpolnitev zastavljenih ciljev iz Programa promocije zdravja na delovnem mestu. 
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2.2. SPLOŠNO O POSLOVANJU V LETU 2020 
 

 

Poslovanje v letu 2020 zaznamuje predvsem naslednje: 

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

pogojem delovanja zaradi epidemije korona virusa. V najbolj problematičnem obdobju so sodelavci nekaterih služb delo 

izvajali od doma, zaposleni so koristili tudi viške ur in star dopust, nekaj pa je bilo tudi ukrepov čakanja na delo in odrejenih 

karanten; v podjetju v letu 2020 nismo zaznali okužbe med zaposlenimi, smo pa zabeležili odrejene karantene zaposlenih, 

ki so bili v stiku z okuženimi; 

- poleg dela od doma smo za preprečitev okužb uvedli tudi druge organizacijske ukrepe, kot je npr. različen čas prihoda na 

delo, dnevno merjenje temperature ob prihodu na delo, dosledno uporabo zaščitnih mask in razkužil. Prav tako smo 

omejili vstop strank v poslovno stavbo in jih za urejanje zadev preusmerili na telefone oziroma e-poti. Prilagojen je bil tudi 

obratovalni čas zbirnega centra Ljubevč; 

- zaposlenim, ki so v času razglasitve epidemije delali, smo izplačali krizni dodatek, najbolj izpostavljenim delovnim mestom 

tudi izredno stimulacijo, prav tako smo s strani države bili oproščeni plačila PIZ prispevkov za opravljene ure dela; 

- veliko aktivnosti smo v letu 2020 namenili odpravi nepravilnosti in pomanjkljivosti na različnih področjih, tako v računo-

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

- s 1. aprilom 2020 je tudi Občina Cerkno uveljavila nove cene ravnanja s komunalnimi odpadki (v Idriji so bile spremenjene 

že s 1. 7. 2019). Ponovna uskladitev cen storitev gospodarskih javnih služb je za območje idrijske občine stopila v veljavo 

s 1. 1. 2021. Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Idrija v letu 2020 so bile hkrati potrjene nove cene delovne sile ter 

rednega in zimskega vzdrževanja cest, ki so stopile v veljavo s 1. 1. 2021, razen cen zimskega vzdrževanja cest, ki so 

stopile v veljavo že s 15. 11. 2020; 

- nov elaborat za redno letno uskladitev cen je bil obravnavan tudi na seji Občinskega sveta Občine Cerkno v decembru 

2020. Podali so soglasje k ceni 24-urne dežurne pogrebne službe in ceni ravnanja odvoza sveč, zavrnili pa spremembe 

cen zbiranja komunalnih odpadkov. Ponovna obravnava je bila predvidena še na seji v februarju 2021, vendar so točko 

umaknili. Sledili so dodatni sestanki, tako s svetniškimi skupinami kot občinsko upravo. Podali smo pojasnila na vsa 

zastavljena vprašanja ter pripravili tudi variantni izračun v primeru subvencioniranja cene. Ponovno je bila ta točka uvr-

ščena na sejo v mesecu marcu 2021. Občinski svetniki sicer na elaborat in izračun cen niso imeli dodatnih pripomb, 

vendar soglasje k potrditvi cen kljub temu ni bilo podano, saj si želijo višje subvencije s strani Občine; 

- Občina Idrija je v proračun za leto 2020 vključila postavko za kritje preteklih izgub dejavnosti UŠKO v višini 205.602 €. 

Zahtevek iz tega naslova smo delno kompenzirali, delno ga je Občina izplačala; 

- septembra 2020 smo podaljšali pogodbo za odobreni limit do 30. 3. 2021. V tem času smo pridobili novo soglasje obeh 

občin ustanoviteljic za podaljšanje pogodbe za limit na transakcijskem računu v višini 600.000 € do 30. 3. 2022. Za obno-

vitev odobritve je banka zahtevala zavarovanje v obliki hipoteke na poslovno stavbo in 8 bianco menic; 

- pri poslovanju smo se usmerjali zlasti v celovitejše obvladovanje naših temeljnih dejavnosti, s poudarkom na čim boljšem 

izkoristku lastnih zmogljivosti in zmanjšanju deleža zunanjih izvajalcev; 

- s koncem meseca avgusta 2020 smo prenehali izvajati dejavnost oskrbe s toploto, ki je prešla na novega koncesionarja, 

izbranega s strani Občine Idrija; 

- vzdrževanju kakovostnega sodelovanja z občinskima upravama posvečamo veliko pozornost. Sproti rešujemo odprte 

zadeve, s predstavniki Občine Idrija pa se srečujemo tudi na rednih mesečnih sestankih; 

- aktivno sodelujemo tudi z Medobčinskim inšpektoratom občin Idrija in Cerkno, kjer rešujemo zadeve z različnih področjih 

gospodarskih javnih služb, predvsem pa v zvezi z neskladnim ravnanjem z odpadki. 

 

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

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

tako zaokroženi. 

 

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

zetki o poslovanju dejavnosti GJS oziroma drugih dejavnosti. 
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Poslovanje GJS 
 

 

 

 

 

 

Količine prodaje pitne vode so glede na leto 

2019 na podobni ravni, načrtovane pa pre-

segajo za 16.500 m3 oz. 3,4 %.  

 

Gospodinjski uporabniki so porabili za 4 % 

več pitne vode glede na leto 2019, medtem, 

ko so ostali uporabniki porabili za 3,7 % 

manj pitne vode. Takšne trende pripisujemo 

zlasti posledicam epidemije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Področje Naziv kazalca oz. kazalnika 2020 2019 I 20/19 

Ravnanje z odpadki 

Količina nekoristnih odpadkov na preb. v Idriji (v kg) 123,25 145,17 85 

Količina nekoristnih odpadkov na preb. v Cerknem (v kg) 95,01 117,91 81 

Delež ločeno zbranih odpadkov v Idriji (v %) 62,6 61,6 102 

Delež ločeno zbranih odpadkov v Cerknem (v %) 64,9 63,4 102 

Oskrba s pitno vodo 

Količina prodane pitne vode (v m3) 502.500 492.768 102 

Število zamenjanih vodomerov 631 672 94 

Delež vodnih izgub (v %) 36,9 43,3 85 

Odpadne vode 

Količina odvedene odpadne vode (v m3) 400.192 386.710 103 

Količina očiščene odpadne vode (v m3) 396.366 382.850 104 

Količina odvedene odpadne vode v greznice in MKČN (v m3) 162.873 148.012 110 

Količina prevzete greznične gošče iz greznic in MKČN (v m3) 1.127 1.097 103 

Pokopališče 

Število izvedenih pogrebnih svečanosti - Idrija 98 100 98 

Število izvedenih pogrebnih svečanosti - Cerkno 50 32 156 

24 - urna dežurna služba - Idrija 94 92 102 

24 - urna dežurna služba - Cerkno 0 0 0 
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V letu 2020 smo sicer beležili nekoliko 

nižje vodne izgube kot leta 2019, kljub 

temu pa ostajajo relativno visoke. Glede 

na to, da je vsak m3 načrpane vode (to-

rej tudi izgubljene, ne samo prodane) 

obremenjen s stroškom vodnega povra-

čila, ki ga odvajamo državi, so stroški, ki 

jih mora kriti cena vodarine, višji za pri-

bližno 20.000 €, kot pa če vodnih izgub 

ne bi bilo. 

 

 

 

 

Zmanjšanje vodnih izgub sicer pripisujemo manjšemu številu večjih okvar primarnih vodov. Na odročnejših vodovodnih siste-

mih večje izgube povzročajo tudi nedovoljeni odvzemi vode, saj se vsak tovrstni poseg na majhnih sistemih odraža v izrazitem 

povečanju izgub.  

 

Vodne izgube preračunavamo iz podatkov o delovanju črpalk in terenskih meritev izdatnosti zajetij, ki pa so le ocena oziroma 

najboljši približek realnim količinam. Pričakujemo, da bomo s predvideno vgradnjo merilnikov pretoka na javnem omrežju že v 

letu 2021 pridobili kakovostnejše 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 je sicer za 

vgradnjo merilnikov v proračunu 2020 in 2021 namenila nekaj sredstev, ki pa ne zadoščajo za celovito realizacijo te naložbe. 

Njen zaključek zato pričakujemo šele v nekaj letih. 

 

 

 

 

Količine odvedene (400.192 m3) in oči-

ščene komunalne odpadne vode 

(396.366 m3) so v letu 2020 nekaj višje 

kot leto pred tem, prav tako so višje v pri-

merjavi z načrtovanimi, in sicer za 4,2 %. 

 

Enako kot pri oskrbi s pitno vodo tudi pri 

odpadni vodi beležimo padec količin pri 

ostalih uporabnikih in rahel porast pri 

gospodinjskih uporabnikih.  
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V letu 2020 smo v okviru enote Skupne 

komunalne rabe (brez gradbenega dela) 

ustvarili več prihodkov kot leta 2019 – 

tako pri vzdrževanju občinskih cest, kot 

tudi na zimski službi in vzdrževanju jav-

nih površinah. 

 

Glede na stanje cest in javnih površin v 

občini Idrija, bo treba v prihodnje več ob-

činskih proračunskih sredstev nameniti 

za njihovo obnovo. 

 

  

 

 

 

 

 

V sosednjem grafu prikazujemo ugotov-

ljene deleže ločeno zbranih odpadkov v 

zadnjih letih za vsako od občin. Uspe-

šnost ločevanja odpadkov se sicer izbolj-

šuje, vendar je še vedno precej nižja od 

slovenskega povprečja3, še bistveno 

večja pa so odstopanja do najuspešnej-

ših občin oziroma izvajalcev.  

 

 

 

 

 

Poslovanje v drugih dejavnostih 
 

 

Prihodki drugih dejavnosti so bili ustvarjeni v dejavnostih, ki jih obravnavamo kot tržne. To so npr. gradnja komunalne infra-

strukture, tržni del energetske dejavnosti, upravljanje stanovanj oziroma športnih in kulturnih objektov in podobne dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

   

 
3 Po podatkih Statističnega urada RS za leto 2019 je slovensko povprečje 72,8 % ločeno zbranih odpadkov. 
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2.3. POSLOVANJE PODJETJA V ŠTEVILKAH 
 

 

Povzetek podatkov iz izkaza poslovnega izida 
 

Podjetje kot celota je v obravnavanem obdobju poslovalo uspešno. Dosežen poslovni izid pred davki tako znaša 358.977 €. K 

temu so pomembno prispevali izboljšani prihodki zaradi popravljenih cen pri GJS varstva okolja, pa tudi pozitivni učinki izbolj-

šane organizacije in racionalizacije poslovnih procesov. Poslovni prihodki so (glede na načrtovano) dodatno okrepljeni s sub-

vencijami države na podlagi protikoronske zakonodaje (73.130 €) ter subvencijo Občine Idrija za kritje preteklih izgub dejav-

nosti UŠKO v višini 205.602 €. Brez upoštevanju teh »izrednih« prihodkov, bi poslovni izid pred davki znašal 80.245 €.  

 

Poslovne odhodke smo uspeli zadržati pod stopnjo rasti poslovnih prihodkov. Stroški dela so sicer nekoliko presegli načrtovane 

vrednosti, kar je predvsem posledica večjega števila zaposlenih med letom od načrtovanega, izplačila jubilejnih nagrad in 

nenačrtovanih odpravnin ter uveljavitve mesečnih nagrajevanj oziroma izplačila poslovne uspešnosti v decembru. Poleg tega 

so stroški dela obremenjeni še z izrednimi izplačili dodatkov za posebne obremenitve (in nadomestila) v času Covid epidemije. 

Kljub temu vplivu skupne vrednosti ne dosegajo ravni iz preteklega leta.  

 

Velik osip glede na leto 2019 beležimo pri stroških ostalih storitev, ki so nižji za več kot 25 % – tudi na račun manj zunanjih 

izvajalcev, ki so z nami v preteklosti sodelovali prek različnih organizacijskih oblik. Bistveno odstopajo tudi opravljene ure in 

posledično stroški podjemnih pogodb in študentskega dela.  

 

Zaradi racionaliziranih poslovnih procesov smo sicer pričakovali še boljše kazalce in kazalnike na odhodkovni strani, kar pa 

nam zaradi objektivnih okoliščin ni uspelo v celoti uresničiti. Pomembna ovira so bile predvsem kadrovske omejitve in pojav 

dodatnih stroškov oziroma odhodkov, povezanih s preteklimi obdobji. To se delno nanaša na uskladitev napak pri evidentiranju 

zalog v skladišču materiala, delno pa na odpise terjatev oziroma saldov, povezanih s stanovanjsko dejavnostjo. Poleg tega so 

se pri usklajevanju evidenc obveznosti do dobaviteljev med letom morali dodatno evidentirati še nekateri računi, ki so se 

nanašali na pretekla leta. Rezultat poslovanja bi bil brez vpliva teh preteklih obveznosti višji za dobrih 56.800 €.  

 

Celotni prihodki so v letu 2020 v primerjavi z letom prej ostali na podobni ravni. Za 23,6 % so se znižali prihodki, ustvarjeni na 

drugih dejavnostih, predvsem se je skrčil obseg del na gradbeni dejavnosti, in sicer za 83,2 %. Hkrati so se zaradi uveljavitve 

novih cen gospodarskih javnih služb v sredini leta 2019 v občini Idrija in s 1. 4. 2020 v občini Cerkno in zaradi nekaj večjih 

količin porabljene vode, povišali tudi prihodki iz naslova opravljanja gospodarskih javnih služb.   

 

Zaradi osipa pri obsegu poslovanja so se skrčili stroški materiala (za 19,5 %) in stroški storitev (za 25,3 %). Na stroške storitev 

so vplivali tudi ukrepi racionalizacije oziroma zvišan delež opravljenih del z lastnimi zmogljivostmi. Celotni odhodki so se znižali 

za 13,46 %.  

  

Postavka 2020 2019 I 20/19 

Poslovni prihodki 5.539.647 5.505.545 100,62 

Finančni prihodki 3.672 19.155 19,17 

Drugi prihodki 32.310 25.510 126,66 

Celotni prihodki 5.575.629 5.550.210 100,46 

Poslovni odhodki 5.193.684 5.971.762 86,97 

Finančni odhodki 22.541 36.625 61,55 

Drugi odhodki 428 19.769 2,17 

Celotni odhodki 5.216.653 6.028.156 86,54 

Poslovni izid pred obdavčitvijo 358.977 -477.947 175,11 
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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 2020 in leto 

pred tem. 

 

Pomembnejši kazalci in kazalniki iz izkaza poslovnega izida 2020 2019 I 20/19 

Prihodki iz poslovanja (v €) 5.539.647 5.505.545 101 

Poslovni odhodki (v €) 5.193.684 5.971.762 87 

Dobiček ali izguba iz poslovanja-EBIT  (v €) 345.964 -466.217 174 

Donosnost poslovnih prihodkov (dobiček ali izguba iz poslovanja/prihodki iz poslovanja) (v %) 6,22 -8,47 173 

Poslovni izid pred obdavčitvijo (v €) 358.977 -477.947 175 

Poslovni izid pred obdavčitvijo na zaposlenega (v €) 5.835 -6.922 184 

Povprečno število zaposlenih (izračunano iz opravljenih ur – AJPES) 61,52 69,05 89 

Dodana vrednost na zaposlenega (v €) 39.057 25.692 152 

Poslovni prihodki na zaposlenega (v €) 90.046 79.733 113 

Koeficient gospodarnosti poslovanja (posl. prih/poslov. odh.) 1,07 0,92 116 

 

 
 

 

 
  

12,77 
%

46,03 %

33,78 %

4,29%

1,35 % 1,33 % 0,43 %
0,01 %

Stroški oziroma odhodki po vrstah v % v letu 2020

Stroški materiala Stroški storitev Stroški dela

Amortizacija Prevrednotovalni poslovni odhodki Drugi poslovni odhodki

Finančni odhodki Drugi odhodki

13,73 %

46,64 %

29,52 %

3,78 %

3,87 % 1,53% 0,61 % 0,33 %

Stroški oziroma odhodki po vrstah v % v letu 2019

Stroški materiala Stroški storitev Stroški dela

Amortizacija Prevrednotovalni poslovni odhodki Drugi poslovni odhodki

Finančni odhodki Drugi odhodki
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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.  

 

Pregled gibanja stroškov najemnine infrastrukture GJS varstva okolja 2020 2019 2018 I 20/18 

Oskrba s pitno vodo 410.957 402.718 405.938 101,24 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode 647.040 637.250 637.362 101,52 

Ravnanje z odpadki 22.380 21.786 23.223 96,37 

Skupaj 1.080.377 1.061.754 1.066.523 101,30 

 

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. Nekaj višja kot lani je 

vrednost povprečnih stroškov dela na zaposlenega. To je zlasti posledica dodatnih izplačil odpravnin, tudi jubilejnih nagrad in 

izplačil, povezanih s Covid razmerami, ki pa so bila v veliki meri tudi subvencionirana s strani države. 

 

Stroški dela na zaposlenega 2020 2019 I 20/19 

Število zaposlenih (izračunano iz opravljenih ur - AJPES) 61,52 69,05 89,09 

Stroški dela 1.762.294 1.779.397 99,04 

Stroški dela na zaposlenega 28.646 25.770 111,16 

 

Povzetek podatkov iz bilance stanja 
 

Ob koncu poslovnega leta 2020 so se vrednosti dolgoročnih sredstev še dodatno skrčile, saj večjih investiranj v ta sredstva 

nismo izvedli. So se pa okrepile nekatere kategorije kratkoročnih sredstev, zlasti terjatev in denarnih sredstev. 

 

S ponovno vzpostavitvijo pozitivnega poslovanja se je zaustavilo padanje vrednosti kapitala. Bistveno izboljšan je delež lastnih 

virov sredstev v obveznostih do virov sredstev, izboljšuje se tudi razmerje med dolgoročnimi in kratkoročnimi viri financiranja. 

Še vedno pa je večji del (tudi dolgoročnih) sredstev financiran s kratkoročnimi viri. Za večje investicije v dolgoročna sredstva 

bi bilo zato v prihodnje treba pridobiti dolgoročne finančne vire. 

 

Kazalci in kazalniki iz bilance stanja 2020 2019 I 20/19 

Kapital  730.595 404.914 180 

Dolgoročna sredstva 1.166.267 1.385.954 84 

Stopnja lastniškosti financiranja (kapital/obveznosti do virov 

sred.) 
0,2596 0,1460 178 

 

Posledično se je precej izboljšal tudi obratni kapital, ki je sicer še negativen, torej se velik del sredstev, tudi dolgoročnih, še 

vedno financira s kratkoročnimi viri financiranja, zlasti obveznostmi do dobaviteljev. Navedena izboljšanja pri vrednostih ključ-

nih kazalcev kažejo na izboljševanje finančne stabilnosti podjetja in zmanjševanje tveganj, povezanih z dolgoročno plačilno 

sposobnostjo. Za nadaljevanje približevanja optimalnim ravnem pa bo treba nadaljevati z zastavljeno strategijo finančno vzdrž-

nega poslovanja tudi v prihodnje. S tega vidika bo treba zlasti zagotavljati vire financiranja ustrezne ročnosti in na ta način 

izboljšati finančno kondicijo podjetja. 
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Kazalci in kazalniki iz bilance stanja 2020 2019 I 20/19 

Obratni kapital (dolgoročni viri – dolgoročne naložbe) -422.102  -906.030 147 

Stopnja osnovnosti investiranja (opr.os.sred./sredstva) 0,3934  0,4741 83 

Stopnja dolgoročnosti investiranja (dolg.sred./sredstva) 0,4145  0,4996 83 

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev (kapi-

tal/osnovna sred.) 
0,6600  0,3079 214 

 

Izboljšanje se kaže tudi pri likvidnostnih kazalnikih, zlasti zaradi višjih vrednosti denarnih sredstev, tudi boljšega razmerja med 

terjatvami in obveznostmi.  

 

Kazalci in kazalniki iz bilance stanja 2020 2019 I 20/19 

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (de-

nar/kratk.obv.) 
0,1397  0,0198 706 

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti ((de-

nar+kratk.posl.terjatve)/kratk.obv.) 
0,7501  0,5513 136 

 

 
 

 

Dodatna pojasnila posameznih ekonomskih kategorij so predstavljena še v računovodskem poročilu.  
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Prikaz presežkov in primanjkljajev pri cenah GJS varstva okolja 
 

 

Postavka 2017 2018 2019 2020 SKUPAJ 

Oskrba s pitno vodo           

 - vodarina 40.540 -5.121 16.973 36.684 89.075 

 - omrežnina -11.505 -21.759 -12.035 5.719 -39.581 

Skupaj Oskrba s pitno vodo 29.035 -26.880 4.937 42.402 49.494 

Odvajanje odpadne vode           

 - odvajanje -11.105 -45.446 13.844 82.947 40.240 

 - omrežnina 10.384 -16.182 -13.416 -15.810 -35.024 

Skupaj Odvajanje odpadne vode -721 -61.628 429 67.137 5.216 

Čiščenje odpadne vode           

 - čiščenje 10.187 -66.935 -13.841 45.364 -25.226 

 - omrežnina greznice, MKČN in ostali -44.307 7.777 32.788 55.019 51.278 

Skupaj Čiščenje odpadne vode -34.120 -59.158 18.947 100.383 26.052 

Storitve, povezane z greznicami in MKČN           

 - greznice/MKČN -10.993 -16.774 -6.833 9.416 -25.184 

Skupaj Storitve, povezane z greznicami in MKČN -10.993 -16.774 -6.833 9.416 -25.184 

Zbiranje komunalnih odpadkov - Občina Idrija           

 - zbiranje  3.956 -39.631 -39.016 -57.008 -131.700 

 - stroški javne infrastrukture 1.037 4.869 4.603 -12.097 -1.589 

Skupaj Zbiranje komunalnih odpadkov - Občina Idrija 4.993 -34.762 -34.413 -69.105 -133.288 

Zbiranje BIO odpadkov - Občina Idrija           

 - zbiranje BIO -6.531 -14.692 5.241 18.642 2.660 

 - stroški javne infrastrukture 1.019 1.922 871 1.679 5.491 

Skupaj Zbiranje BIO odpadkov - Občina Idrija -5.512 -12.770 6.113 20.320 8.151 

Zbiranje komunalnih odpadkov - Občina Cerkno           

 - zbiranje -7.634 -40.788 -80.066 -17.587 -146.075 

 - stroški javne infrastrukture 3.768 5.021 4.536 -2.960 10.365 

Skupaj Zbiranje komunalnih odpadkov - Občina Cerkno -3.866 -35.767 -75.530 -20.547 -135.710 

Zbiranje BIO odpadkov - Občina Cerkno           

 - Zbiranje BIO -3.364 -8.872 -143 -2.034 -14.414 

 - stroški javne infrastrukture 816 353 -183 580 1.565 

Skupaj Zbiranje BIO odpadkov - Občina Cerkno -2.548 -8.519 -327 -1.455 -12.849 

24-urna dežurna služba - Občina Idrija           

 - storitev 0 0 3.707 712 4.420 

Skupaj 24-urna služba - Občina Idrija 0 0 3.707 712 4.420 

24-urna dežurna služba - Občina Cerkno           

 - storitev 0 0 0 0 0 

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

SKUPAJ presežki/primanjkljaji pri cenah -23.731 -256.259 -82.971 149.264 -213.697 

Od tega presežki 71.707 19.942 82.563 256.761 430.973 

Od tega primanjkljaji -95.438 -276.201 -165.534 -107.497 -644.669 
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V letu 2020 smo, gledano vse GJS kot celoto, dosegli presežek poslovnih izidov nad dopustnimi donosi, kar je odraz uveljavitve 

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

za 149.264 € presežka. Pri posameznih vrstah GJS še beležimo primanjkljaj, kot je to na zbiranju odpadkov (tako v Občini 

Idrija kot tudi v Občini Cerkno). V izračunih razlik so upoštevani doseženi poslovni izidi posameznega obdobja, dodani so tudi 

donosi, v višini, kot je določena v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja in so bili s predlaganimi elaborati o cenah tudi potrjeni.  

 

Skupna vrednost cenovnih primanjkljajev na dan 31. 12. 2020 znaša 644.669 €, skupna vrednost cenovnih presežkov pa  

430.973 €. Razlike, ki jih bo treba v prihodnjih obdobjih vračunati v cene GJS varstva okolja, torej skupaj znašajo več kot 

213.000 € primanjkljaja. Občina Idrija ima skupaj za 415.899 preplačil in 481.037 € primanjkljaja, medtem ko je za območje 

Občine Cerkno skupaj za 15.074 € preplačil in 163.632 € primanjkljaja za poračun v prihodnjih obdobjih. 

 

V prihodnje pričakujemo nadaljnjo rast stroškov izvajanja javnih služb, zlasti zaradi rasti stroškov dela in višjih nabavnih cen 

storitev. Prav tako ne gre pričakovati bistvenih povečanj količin prodane pitne vode in posledično tudi ne odvedene in očiščene 

odpadne vode. Nekaj večje količine bodo na račun novih priključkov, kar pa ne bo povzročalo večjih odstopanj. 

 

Pri tem naj spomnimo, da je sprotno usklajevanje cen ne samo naša zaveza, ki izhaja iz veljavne zakonodaje s tega področja, 

ampak je nujno tudi zaradi izboljšanja stabilnosti poslovanja podjetja. 

 

 

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 
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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 primanjklja jev 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 dejavnosti 

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

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

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

 

Obvezne GJS varstva okolja 
 

Oskrba s pitno vodo 
 

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 2018-20214.  

 

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

Medvedje Brdo v Občini Logatec. 

 

Pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo za območje Občine Idrija, se z največjimi izzivi srečujemo pri obvladovanju previsokih ravni 

vodnih izgub. Veliko pozornosti je bilo v letu 2020 namenjene tudi reševanju problematike kalnosti vode na vodovodnem 

sistemu Ledine. Občina je sicer aktivnosti v zvezi s tem že začela, vendar se postopki odvijajo prepočasi, saj se rok za ureditev 

neskladnosti, postavljen v sklepu pristojnega inšpektorja, naglo približuje  (31. 7. 2021). V primeru, da do tega roka sklep ne 

bo realiziran, bo takoj sproženo prisilno sredstvo – izvajalcu GJS, torej naši družbi, bo naloženo plačilo denarne kazni v znesku 

1.000 EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Dostopen na spletni strani http://www.komunalaidrija.si/upload/files/program-pv-2018-2021-vse-pdf.pdf. 
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Vodne izgube  

 

 

Skupne vodne izgube v letu 2020 znašajo 36,9 

%, kar je sicer za 6,4 odstotne točke manj kot v 

letu 2019, hkrati pa  za 0,4 odstotne točke več od 

načrtovanih. Vodne izgube so torej še vedno vi-

soke, saj smo samo na vodovodnem sistemu 

Idrija izgubili 228.000 m3 vode, pri količini dobav-

ljene (prodane) vode 544.793 m3. 

 

Skupaj na vseh vodovodnih sistemih je izgublje-

nih kar 306.191 m3 pitne vode. Pri tem je po-

membno poudariti, da so vodne izgube ugotov-

ljene brez ustreznih merilnih naprav. Preraču-

namo jih iz podatkov o delovanju črpalk in teren-

skih meritev izdatnosti zajetij, ki pa so le ocena 

oziroma najboljši približek realnim količinam. 

 

Ker tako pridobljeni podatki lahko precej odstopajo od dejanskih količin, načrtujemo oz. smo že pričeli z opremljanjem sistemov 

z merilci pretokov na iztokih iz vodohranov. Le tako bo možna izdelava zanesljivih vodnih bilanc in izgub po sistemih.   

 

V letu 2020 smo namestili merilce pretoka na naslednjih loka-

cijah: 

- jašek Kobalova (dotok Slanic v spodnjo cono), 

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

- VH Hilidor (meri del srednje cone), 

- VH Bazile. 

 

V letu 2021 načrtujemo še naslednje: 

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

- VH Vojaški (deli srednje cone), 

- VH Lačne vode (del srednje cone). 

 

 

Do vgraditve merilcev pretoka je delitev načrpane vode lahko nenatančna, saj izhaja deloma iz porabe elektrike in obratovalnih 

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

 

Vodne izgube po vodovodnih siste-

mih - Idrija 
Načrt 2020 2020 2019 2018 I 20/N20 I 20/19 

Idrija 42,0 41,8 46,6 46,3 99,5 89,7 

Sp. Idrija 15,0 11,6 12,4 36,0 77,3 93,5 

Godovič 30,0 35,0 42,0 34,6 116,7 83,3 

Črni Vrh 30,0 37,5 40,9 30,5 125,0 91,7 

Vojsko Čekovnik 40,0 48,7 55,0 46,7 121,8 88,5 

Gore - Dole - Zavratec 40,0 50,0 45,0 39,6 125,0 111,1 

Ledine 15,0 14,4 17,0 9,5 96,0 84,7 

Skupaj 36,5 36,9 43,3 42,3 101,1 85,2 
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Zmanjševanje vodnih izgub je pomembno tudi z vidika cene vodarine. V ceno vodarine moramo namreč vključiti tudi strošek 

vodnega povračila za »izgubljeno« vodo. Cena vodnega povračila na m3 načrpane vode znaša 0,0638 €. Na letni ravni to 

pomeni skoraj 20.000 € dodatnega stroška, kar predstavlja približno 4 % vseh stroškov, vključenih v ceno vodarine. 

 

 

Vzdrževanje javnega vodovoda in pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij 

 

Občina Idrija v letu 2020 ni vlagala v pomembnejše razširitve vodovodnega sistema. V KS Godovič je na območju zaselka Log 

zgrajen vodovod, ki pa še ni predan v uporabo in tako še nima novih uporabnikov. Obnovili so se še štirje hidranti in infrastruk-

tura na cesti Nikolaja Pirnata. 

 

Pri pregledu hidrantov smo ugotovili, da: 

• šestnajst hidrantov nepravilno deluje, 

• devetindvajset hidrantov nima zadostne akumulacije požarne vode in 

• triindvajset hidrantov ima prenizek tlak in ne možna funkcionalna raba hidrantov. 
 
V skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz) (Uradni l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 
83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO), je potrebno že pri prostorskem načrtovanju upoštevati ukrepe varstva pred požarom in 
zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Tako bo morala Občina Idrija v prihodnje več sredstev nameniti tudi 
urejanju tega področja oz. tematike. 
 

V letu 2020 smo zabeležili 20 večjih okvar, kar je 12 manj kot v letu 2019. 

 

Večje okvare po naseljih 2020 2019 I 20/19 

Godovič 5 6 83,3 

Črni Vrh 0 1 0,0 

Idrija 8 25 32,0 

Spodnja Idrija 3 0 0,0 

Ostali 4 0 0,0 

Skupaj 20 32 62,5 

 

 

Menjava vodomerov in vzdrževanje priključkov 

 

Pri menjavi vodomerov smo načrtovane količine za 2020 skoraj v celoti uresničili, kljub večjim zastojem ob omejitvah aktivnosti 

zaradi epidemioloških ukrepov. Zamenjani niso bili le 4 vodomeri – pri vseh je razlog v neodzivnosti lastnikov, ki niso omogočili 

dostopa do vodomera. 

 

Kar nekaj težav nam povzročajo reklamacije dobavljenih vodomerov s strani izbranega dobavitelja. V letu 2020 smo imeli 

skupno 26 reklamacij.  

 

Podatki o vodomerih in priključkih Načrt 2020 2020 2019 2018 I 20/N20 I 20/19 

Menjava vodomerov 635 631 672 518 99,4 93,9 

Obnove hišnih priključkov 12 11 12 8 91,7 91,7 
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Količina prodane pitne vode 

 

V letu 2020 beležimo rahel porast količin prodane pitne vode glede na leto prej pri gospodinjskih odjemalcih, medtem ko so pri 

drugih uporabnikih (industriji in ustanovah) količine nižje. V primerjavi z načrtom so v delu dobave pitne vode gospodinjskim 

odjemalcem količine presežene za skoraj 5 %, medtem ko so pri ostalih odjemalcih količine na ravni načrtovanih. Takšne 

trende pripisujemo zlasti posledicam uvedenih ukrepov ob razglašeni epidemiji bolezni Covid-19. 

 

 

Pri treh največjih odjemalcih pitne vode, smo v letu 2020 dosegli večjo prodajo – tako v primerjavi z letom 2019, kot tudi glede 

na načrt 2020. Skupno smo presegli ravni leta 2019 za 15,3 %, načrtovane količine pa za 23,9 %. 

 

V letu 2020 smo porabili nekaj manj električne energije v primerjavi z letom 2019, kar je predvsem posledica manjših količin 

načrpane vode. 

 

Porabljena električna energija po vodovodnih sistemih v kWh 2020 2019 2018 I 20/19 

Idrija skupaj KPL 35.607 49.320 47.012 72,2 

Spodnja Idrija KPL z Mokraško vasjo 6.781 4.320 3.045 157,0 

Godovič - Zavratec - Gore Dole 86.592 86.574 79.786 100,0 

Črni Vrh 35.691 31.248 30.332 114,2 

Vojsko - Čekovnik (samo črpališče Vojsko) 14.460 16.031 13.241 90,2 

Ledine 24.006 21.618 21.755 111,0 

Čekovnik črpališče Alič 3.506 5.054 2.794 69,4 

Skupaj 206.643 214.165 197.965 96,5 
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Vrste vodomerov

delež daljinskih delež navadnih

Količina prodane pitne vode v m3 
Načrt 

2020 
2020 2019 2018 I 20/N20 I 20/19 

Gospodinjstva 360.000 377.176 362.598 360.031 104,8 104,0 

Industrija in ustanove 126.000 125.324 130.170 135.838 99,5 96,3 

Skupaj 486.000 502.500 492.768 495.869 103,4 102,0 
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Kakovost pitne vode 

 

V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 61 vzorcev za mikrobiološke analize in 32 vzorcev pitne vode za 

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

analize. 

Od 86 vzorcev pitne vode za mikrobiološke analize je bilo 76 vzorcev (88 %) povsem skladnih z zahtevami Pravilnika. V 10 

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

dnost.  

V vzorcih, ki sta bila odvzeta na sistemu Vojaški v Idriji in sistemu Vojsko, je bilo preseženo skupno število bakterij, ki zrastejo 

pri 37 C. Te bakterije so v vodi večinoma prisotne kot normalna flora. Njihova prisotnost ne ogroža zdravja ljudi, kljub temu 
pa uporabnikom ob ugotovljenih neskladnostih svetujemo temeljito izpiranje na vseh izlivih. Po temeljitem izpiranju internega 
vodovodnega omrežja omenjenih bakterij v vzorcu nismo več dokazali. 

V štirih vzorcih pitne vode smo ugotovili prisotnost koliformnih bakterij, in sicer v enkratnih vzorcih vode na sistemih Ledine in 
Godovič–Zavratec ter dveh sistemih brez kloriranja vode, Prejnuta in Čerinovše. Na teh dveh sistemih smo dokazali tudi fe-
kalne bakterije in objavili obvezno prekuhavanje. Prisotnost koliformnih bakterij kaže na onesnaženost z večjimi količinami 
organskih in anorganskih snovi iz okolja oziroma potrjuje nezadostno izpiranje vodovodnih priključkov po sanaciji, možne po-
škodbe ali napake v omrežju. Ponovljene analize po temeljitem izpiranju priključkov so bile skladne s Pravilnikom. 

V letu 2020 je bil na vodooskrbnem sistemu Ledine zaradi povišane motnosti vode štirikrat izdan preventivni ukrep za preku-
havanje vode. Razlog za povišano motnost je bil vdor površinske vode v podtalnico ob obilnem deževju. V enem od vzorcev, 
odvzetem v najslabših pogojih v deževju, so bile prisotne še bakterije E. coli in enterokoki, ter bakterije Clostridium perfringens, 
ki nakazujejo možnost prisotnosti parazitov, a jih specifična analiza ni dokazala. Takrat je bilo potrebno onesnaženo vodo 
spustiti iz sistema in jo nadomestiti z vodo, pripeljano s cisternami iz sistema iz Idrije, po umiritvi deževja pa rezervoar in 
celotno mrežo temeljito očistiti in sprati. Občina Idrija se je aktivno lotila reševanja problematike s pitno vodo v Ledinah z 
največjo investicijo v filtracijski sistem do sedaj, ki bo po načrtu izvedena do konca julija 2021. 
 
Podrobno letno poročilo o kakovosti pitne vode v Občini Idrija v letu 2020 je dosegljivo na naši spletni strani http://www.komu-

nalaidrija.si/si/komunala/388/porocila-in-analize/ 
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Dejavnost je poslovala pozitivno v vseh segmentih poslovanja, tako pri oskrbi s pitno vodo, kjer je bil dosežen poslovni izid 

pred davki v višini 53.651 €, kakor tudi pri menjavi vodomerov in vzdrževanju priključkov, kjer je doseženih 6.420 € dobička 

pred obdavčitvijo. 

 

UPRAVLJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA IN 

PRIKLJUČKOV 
Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 437.634 478.343 428.122 112 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 534.000 544.337 531.646 102 

3. Finančni prihodki 724 450 1.060 43 

4. Drugi prihodki 1.380 73.534 3.826 1.922 

5. SKUPAJ PRIHODKI 973.739 1.096.664 964.653 114 

            

6. Stroški mat., blaga 113.770 122.429 118.915 103 

7. Stroški storitev 96.645 108.640 134.026 81 

8. Najemnina infrastrukture 411.068 410.900 402.718 102 

9. Stroški dela 218.198 251.508 209.255 120 

10. Odpisi vrednosti 36.160 27.241 26.161 104 

11. Drugi poslovni odhodki 56.948 55.308 56.881 97 

12. Finančni odhodki 4.025 2.950 5.504 54 

13. Drugi odhodki 2.300 57.618 2.145 2.686 

14. SKUPAJ ODHODKI 939.114 1.036.593 955.605 108 

            

15. POSLOVNI IZID 34.625 60.071 9.048 664 

 

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 2017–20205. 

 

Vzdrževanje kanalizacijskega sistema 

 

Ob koncu obravnavanega leta smo vzdrževali dobrih 76 km kanalizacijskega omrežja, na katerem je 23 različnih objektov, kot 

prikazujemo v spodnjih preglednicah.  

 

Dolžina kanalizacijskega omrežja (m) Mešano Sanitarno Meteorno Skupaj 

Idrija 17.024 29.620 29.955 76.599 

 

Objekti na kanalizacijskem sistemu Črpališča 
Pretočni - razbremenilni 

bazeni 
Skupaj 

Idrija 6 17 23 

 

V letu 2020 se na področju novih kanalizacijskih sistemov niso izvedle kakšne bistvene investicije. 

 
5 Dostopen na spletni strani http://www.komunalaidrija.si/upload/files/program-ocov-2017-2020-vse-podpis-pdf.pdf 
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Vzdrževanje čistilnih naprav 

 

Upravljamo 3 komunalne čistilne naprave 

(ČN), in sicer v Idriji z zmogljivostjo 9.000 

PE, v Spodnji Idriji z zmogljivostjo 2.000 PE 

in v Godoviču z zmogljivostjo 500 PE. ČN 

Idrija je edina opremljena za nadaljnjo ob-

delavo blata. 

 

Občina Idrija je v letu 2020 pričela z novo-

gradnjo ČN Godovič, kjer naj bi bila dela za-

ključena v letu 2021, ČN pa dana v posku-

sno obratovanje enega leta, predvidoma do 

konca leta 2022. 

 

Na ČN Idrija smo v letu 2020 izvedli večje 

popravilo kombinirane naprave Huber. 

 

 

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

2019. Na dejavnosti čiščenja odpadne vode smo glede na leto 2019 beležili višjo porabo za 1,3 %, glede na načrt pa 1,7 % 

manjšo. Strošek električne energije je na odvajanju kljub večji porabi zmanjšan – zaradi znižanja cene (vplivi korona zakona – 

oprostitev plačila prispevka in obračunske moči). 

 

Na ČN Godovič je večja poraba električne energije povezana z začasno namestitvijo drugačnega sistema prezračevanja (za 

čas izvedbe rekonstrukcije oz. izgradnja nove ČN). Uporabili smo opremo, ki je ostala na zalogi v ČN Sp. Idrija. Pri tem načinu 

obratovanja je poraba električne energije večja, kot bi bila sicer. 

 

Porabljena električna energija na kanalizacijskem omrežju Načrt 2020 2020 2019 2018 I 20/N20 I 20/19 

ODVAJANJE             

Porabljena el. energija (kWh) 13.849 15.220 13.446 10.383 109,9 113,2 

Strošek porabljene el. energije (€) 3.336 2.829 3.239 2.562 84,8 87,3 

ČIŠČENJE             

Porabljena el. energija (kWh) 427.581 420.455 415.127 385.200 98,3 101,3 

Strošek porabljene el. energije (€) 44.437 45.470 43.143 37.212 102,3 105,4 

 

 

Količine odvedene in očiščene komunalne odpadne vode 

 

Podobno kot pri vodooskrbi tudi na področju odpadne vode sistemsko izboljšujemo nadzor priključenosti objektov na javno 

infrastrukturo oziroma nad zakonsko skladnim odvajanjem in čiščenjem odpadne vode. S tega vidika so temelj urejene evi-

dence uporabnikov in objektov. V letu 2020 smo pripravili tabele objektov, ki nimajo nikakršne infrastrukture in si morajo le-to 

ali urediti sami (MKČN) ali pa se priklopiti na javni kanal. Takšnih objektov je v občini kar 154. Njihove lastnike smo pozvali k 

pojasnitvi oziroma ureditvi stanja. Glede na veljavno zakonodajo se rok za ureditev skladnosti odvajanja in čiščenja odpadne 

vode izteče konec leta 2021.  
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Podobno kot pri količini prodane pitne vode, tudi pri odvajanju odpadne vode ne beležimo večjih odmikov v skupni količini v 

primerjavi s prejšnjim letom. Iz spodnje tabele pa lahko razberemo, da so gospodinjski odjemalci količine povečali, medtem ko 

pri drugih odjemalcih beležimo zmanjšanje. Skupno smo presegli količine iz leta 2019 za 3,5 % oz. načrt za 4,2 %. 

 

Količina odvedene odpadne vode (v m3) Načrt 2020 2020 2019 2018 I 20/N20 I 20/19 

Gospodinjstva 274.000 290.768 275.900 272.974 106,1 105,4 

Ostali 110.000 109.424 110.810 117.229 99,5 98,7 

Skupaj 384.000 400.192 386.710 390.203 104,2 103,5 

 

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

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

 

Količina očiščene odpadne vode (v m3) Načrt 2020 2020 2019 2018 I 20/N20 I 20/19 

Gospodinjstva 270.000 287.352 272.655 269.060 106,4 105,4 

Ostali 110.000 109.014 110.195 116.434 99,1 98,9 

Skupaj 380.000 396.366 382.850 385.494 104,3 103,5 

 

 

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

 

Količino odvedene in očiščene odpadne vode, ki se odvaja iz objektov v greznice ali MKČN, je večja za 10 %  glede na lansko 

leto. Načrtovano količino pa smo presegli za 13,9 %. 

 

Količina odvedene in očiščene vode preko 
greznic in MKČN (m3) 

Načrt 2020 2020 2019 2018 I 20/N20 I 20/19 

Gospodinjstva 134.000 150.617 136.080 137.748 112,4 110,7 

Ostali 9.000 12.256 11.932 15.179 136,2 102,7 

Skupaj 143.000 162.873 148.012 152.927 113,9 110,0 

 

 

Prevzeli smo 1.127 m3 grezničnih gošč in gošč iz MKČN od skupno načrtovanih 900 m3. Pri analizi odmikov smo ugotovili, da 

je bil podatek o količini prevzetega grezničnega mulja v poslovnem načrtu napačen. Pravilen podatek bi bil 1100 m3. Upošte-

vajoč popravljen podatek, smo načrt presegli za 2,5 %, količine leta 2019 pa za 2,7 %. 

 

Izpraznili smo 352 greznic in MKČN, kar predstavlja 96,7 % od vseh načrtovanih in za 21,4 % več kot leta 2019. V povprečju 

smo pri eni greznici oz. MKČN prevzeli 3,2 m3 greznične gošče. 

 

Podatki o greznicah Načrt 2020 2020 2019 2018 I 20/N20 I 20/19 

Izpraznjene greznice in MKČN do 50 PE 364 352 290 244 96,7 121,4 

Količina prevzetega mulja in greznic in MKČN (v m3) 1.100 1.127 1.097 804 102,5 102,7 

 

Povprečna količina grezničnega mulja znaša 3,2 m3 /greznico oz. MKČN do 50 PE. Storitve prevzema grezničnih muljev in 

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

 

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

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

delujočih.  
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V spodnjem grafu so prikazani podatki o številu praznjenj glede na količino načrpane gošče v m3. Kot je razvidno, je bilo 91 

praznjenj po 2 m 3, hkrati pa lahko povzamemo, da je veliko greznic tudi večjih, saj smo npr. imeli kar 11 praznjenj po 9 m3 

greznične gošče. 

 

 
 

 

Ravnanje s komunalnim blatom 

 

V letošnjem letu smo odpeljali 187,84 ton mulja iz 

ČN, kar je bistveno več kot v lanskem letu. To je 

v celoti posledica  okvare sistema za dehidracijo 

blata in posledičnih nizkih količin produciranega 

mulja v letu 2019.  

 

Glede na to, da v Sloveniji še vedno nimamo reši-

tve glede obdelave blata iz ČN, se prevzemniki ne 

želijo vezati s pogodbami po postopkih javnih na-

ročil – pripravljeni so sodelovati izključno na pod-

lagi naročilnic za krajša obdobja. V letu 2020 smo 

tako sodelovali z dvema prevzemnikoma, prvi je 

storitev izvajal po ceni 215 €/tono, drugi pa po 

ceni 168 €/tono (brez dodatnih stroškov prevozov 

in pripadajočega DDV). Konec leta 2020 smo objavili razpis za prevzem mulja. Prejeli smo eno ponudbo ponudnika, ki ponuja 

prevzem po ceni 240 €/tono. Glede na to, da je ponudba nedopustna, saj presega ocenjeno vrednost in zagotovljena sredstva, 

bomo morali razpis ponoviti. 

 

Ustreznim prevzemnikom smo predali še ostale vrste odpadkov, ki so nastali pri delovanju čistilnih naprav. 

 

Količina odpadkov in ČN (v t) Načrt 2020 2020 2019 2018 I 20/N20 I 20/19 

Mulji iz ČN kom. odp. (19 08 05) 220 187,84 39,00 200,00 85,38 481,64 

Ostanki na grabljah (19 08 01) ter masti ali oljne 

mešanice iz naprav za ločevanje olja in vode (19 

08 09) 15,00 0,00 55,00 63,00 0,00 0,00 

Odpadki iz peskolovov (19 08 02) 0,00 13,65 25,00 31,00 0,00 54,60 

Odpadki, ki niso navedeni drugje (19 08 99) 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Kakovost odpadne vode 

 

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

postopku javnega naročanja, izvajamo predpisane monitoringe kakovosti odpadne vode pred izpustom v okolje. V letu 2020 

so bile meritve na vseh čistilnih napravah pod mejnimi vrednostmi. 

 

Pri čistilnih napravah je določena zgornja meja, torej še največja dovoljena količina onesnaževala, ki se jo iz čistilne lahko 

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

 

  2020 2019 2018 

Rezultat meritev ČN  
Mejne 

vrednosti 

(mg/l) 

Povp. 

letna vre-

dnost 

(mg/l) 

Učinek 

čiščenja v 

% 

Povp. 

letna vre-

dnost 

(mg/l) 

Učinek 

čiščenja v 

% 

Povp. 

letna vre-

dnost 

(mg/l) 

Učinek 

čiščenja 

v % 

Idrija               

KPK 125 27,00 91,97 50,50 86,7 30,00 90,5 

BPK5 25 6,00 96,84 9,00 94,1 12,00 93,4 

Celotni fosfor 2 0,68 88,63 1,03 80,2 0,65 86,9 

Celotni dušik 15 10,91 68,51 8,50 68,3 9,86 73,4 

Neraztopljene snovi 35 5,85   12,00   12,83   

Amonijev dušik 10 0,36   1,05   0,17   

Spodnja Idrija               

KPK 125 26,00 94,72 38,30 88,8 36,0 93,9 

BPK5 25 6,00 96,52 9,00 94,3 6,0 97,9 

Celotni fosfor 2 0,59 93,20 0,87 86,1 2,74 76,8 

Celotni dušik 15 11,51 79,03 11,10 74,5 12,03 80,0 

Neraztopljene snovi 35 8,64   7,40   5,97   

Amonijev dušik 10 0,00   1,10   0,92   

Godovič               

KPK 150 50,00 83,73 78,00 63,2 58,00 86,6 

BPK5 30 11,00 93,79 11,00 81,0 18,00 93,6 

 

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

 

Porabljene kemikalije na ČN (v kg) Načrt 2020 2020 2019 2018 I 20/N20 I 20/19 

Aluminijev poliklorid 8.100 11.475 8.100 4.050 141,7 141,7 

Polielektrolit (flokulant) 4.000 3.150 500 3.700 78,8 630,0 

 

Dejavnost je v segmentu odvajanja odpadne vode ustvarila pozitivni poslovni izid pred davki v višini 68.199 €. Glede na leto 

2019 je to bistveno bolje, kar je predvsem posledica višjih cen, ki so v veljavi od 1. 7. 2019. Odraža pa tudi ustreznejši način 

razporejanja splošnih stroškov, ki jih je uveljavil novi Pravilnik o razporejanju stroškov (oziroma odhodkov) in prihodkov v 

podjetju.  
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ODVAJANJE ODPADNE VODE Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 127.054 136.450 105.807 129 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 340.000 340.905 335.678 102 

3. Finančni prihodki 136 52 490 11 

4. Drugi prihodki 258 16.692 1.223 1.365 

5. SKUPAJ PRIHODKI 467.448 494.098 443.199 111 

            

6. Stroški mat., blaga 6.817 3.608 8.861 41 

7. Stroški storitev 26.736 29.670 37.963 78 

8. Najemnina infrastrukture 347.177 347.138 340.479 102 

9. Stroški dela 41.200 32.436 44.662 73 

10. Odpisi vrednosti 1.420 3.144 5.086 62 

11. Drugi poslovni odhodki 942 142 1.656 9 

12. Finančni odhodki 753 338 2.587 13 

13. Drugi odhodki 430 9.425 826 1.140 

14. SKUPAJ ODHODKI 425.474 425.900 442.120 96 

            

15. POSLOVNI IZID 41.973 68.199 1.079 6.319 

 

 

ČIŠČENJE ODPADNE VODE Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 256.926 250.530 223.929 112 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 278.000 278.121 331.868 84 

3. Finančni prihodki 248 122 596 20 

4. Drugi prihodki 472 39.955 1.413 2828 

5. SKUPAJ PRIHODKI 535.645 568.727 557.806 102 

            

6. Stroški mat., blaga 73.494 66.317 62.366 106 

7. Stroški storitev 82.926 80.835 64.273 126 

8. Najemnina infrastrukture 232.919 210.167 296.771 71 

9. Stroški dela 65.602 58.768 101.056 58 

10. Odpisi vrednosti 3.098 5.811 7.676 76 

11. Drugi poslovni odhodki 1.441 291 2.236 13 

12. Finančni odhodki 1.376 760 3.146 24 

13. Drugi odhodki 786 33.421 1.096 3049 

14. SKUPAJ ODHODKI 461.641 456.369 538.621 85 

            

15. POSLOVNI IZID 74.005 112.358 19.185 586 
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Podobne ugotovitve veljajo tudi za dejavnost čiščenja odpadne vode, kjer je dosežen EBIT v višini 112.358 €, kar  bistveno 

presega dosežke leta 2019 in tudi načrtovane vrednosti. Na ta način so razbremenjeni tudi učinki natečenih primanjkljajev 

zaradi prenizkih cen v preteklih letih, kar bo ugodno vplivalo na prihodnja gibanja cen teh storitev. 

 

Pri dejavnosti storitev, povezanih z greznicami in MKČN, je za pojasnjevanje odmikov glede na lanske rezultate pomembno 

izpostaviti, da so v določeni meri posledica občutno zvišane cene v lanskem letu, še bolj pa je nanje vplivala odprava napake 

pri evidentiranju stroškov in prihodkov te dejavnosti. Rezultat poslovanja je negativen, v višini 1.093 €, kar pa je delno tudi 

posledica zvišanega obsega poslovanja. Izpraznili smo namreč za 1127 m3 greznične gošče, kar je največ v zadnjih treh letih. 

Tako smo presegli načrt za 2,5 % in količine iz leta 2019 za 2,7 %. 

 

PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 64.188 76.406 32.491 235 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 79.000 79.390 0 0 

3. Finančni prihodki 153 31 54 57 

4. Drugi prihodki 291 8.183 211 3884 

5. SKUPAJ PRIHODKI 143.632 164.010 32.756 501 

            

6. Stroški mat., blaga 10.421 7.571 877 863 

7. Stroški storitev 47.316 36.279 26.588 136 

8. Najemnina infrastrukture 67.041 89.793 0  - 

9. Stroški dela 51.751 22.710 10.763 211 

10. Odpisi vrednosti 1.772 1.326 902 147 

11. Drugi poslovni odhodki 761 99 191 52 

12. Finančni odhodki 849 206 216 95 

13. Drugi odhodki 485 7.119 52 13686 

14. SKUPAJ ODHODKI 180.396 165.103 39.590 417 

            

15. POSLOVNI IZID -36.764 -1.093 -6.833 16 
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Ravnanje s komunalnimi odpadki 
 

 

Javno službo zbiranja določenih vrst komunal-

nih odpadkov izvajamo v občinah Idrija in Cer-

kno. Javni službi obdelave določenih vrst ko-

munalnih odpadkov in odlaganja ostankov pre-

delave ali odstranjevanja komunalnih odpad-

kov, od novembra 2016 dalje izvaja podjetje JP 

VOKA Snaga d.o.o., ki cene potrdi v sklopu 

Sveta RCERO Ljubljana. Za zagotovitev upo-

rabnikom prijaznejšega servisa se jim še vedno 

izstavi enotni račun s strani naše komunale, to-

rej v tem delu delujemo kot agent in storitve ob-

delave in odlaganja izvajamo v imenu in za 

račun JP VOKA SNAGA d.o.o. Posledično ti 

dve dejavnosti evidentiramo ločeno, med terja-

tvami in obveznostmi, med prihodki in odhodki 

pa le tisti del, ki se nanaša na zaračunano na-

domestilo za kritje stroškov obračuna, pošilja-

nja računov, plačilnega prometa, izterjave in 

odpisov terjatev6.  

 

 

Zbiranje komunalnih odpadkov 

 

Pri izvajanju te dejavnosti so bile v letu 2020 vpeljane pomembne izboljšave pri organiziranosti aktivnosti in bolj sistematičnem, 

celovitejšem obvladovanju obsežne in zahtevne problematike s tega področja. Ena od teh se nanaša na ekološke otoke. V 

sklopu projekta, ki smo ga pričeli z Občino Idrija, bomo pregledali in izboljšali strukturo zabojnikov na ekoloških otokih. Povečati 

bo potrebno prostornino zabojnikov za embalažo in zmanjšati prostornino za mešane komunalne odpadke. V letu 2020 smo 

pričeli tudi s čiščenjem teh zabojnikov, ki jih opremljamo še z novimi nalepkami 

 

Kažejo se že prvi rezultati izboljšanih strategij pri ločevanju odpadkov. Vrednote družbe brez odpadkov postajajo način življenja 

vedno večjega števila osveščenih občanov, kar se pozna na količini odpadkov. 

 

 
6 Višina nadomestila znaša 5 % od stroška teh storitev in ga mesečno zaračunavamo JP VOKA SNAGA d.o.o. 
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V letu 2020 smo učinkovito sodelovali z 

Medobčinskim inšpektoratom, saj smo sku-

paj naredili več pregledov zabojnikov na te-

renu. V času od julija do decembra je bilo s 

strani inšpektorata opravljenih 13 akcij nad-

zora, v katerih se je povprečno pregledalo 

od 10 do 15 prevzemnih mest, tako mešanih 

komunalnih odpadkov kot tudi zabojnike na 

eko otokih. Sproten nadzor izvajajo ves čas 

še naše ekipe, ki v primeru neustreznega 

ločevanja odpadkov uporabniku zabojnika 

pustijo opozorilo. Takšnih opozoril je bilo v 

lanskem letu 177, razdelili smo tudi 2 po-

hvali.  

 

                                                      https://iskalnik.komunalaidrija.si/ 
 

Na naši spletni strani smo vzpostavili abecednik odpadkov, ki je pripomoček za hitro iskanje odgovorov na dileme, kam sodi 

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

 

Veliko težavo je v letu 2020 predstavljala  embalaža, ki jo družbe za ravnanje z odpadno embalažo ne odvažajo sproti. Država 

je to problematiko (le) začasno rešila z interventnimi odvozi v sklopu protikoronske zakonodaje. Žal se je konec leta 2020 

odvoz ustavil, tako da nam je na zalogi ostalo 45 ton embalaže. V letu 2021 se razmere na tem področju še zaostrujejo, saj 

trenutno skladiščimo 110 ton neodpeljane odpadne embalaže.  

 

Občina Idrija v letu 2020 ni namenjala sredstev za investicije v zagotavljanje skladnosti zbirnega centra, k čemur jo sicer 

zavezuje veljavna zakonodaja. Podobno je tudi v Občini Cerkno. Pri tem je treba opozoriti, da bi morali obe Občini ustrezne 

zbirne centre zagotoviti že pred leti. Možnost, da bo s strani pristojnega inšpektorata sprožen postopek nadzora in podana 

odločba za ureditev te vsebine, je precejšna. 

 

Poleg tega je bila v letu 2019 sprejeta Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem (Uradni list RS, št. 53/19), 

v skladu s katero bi morali zagotoviti ustrezno skladiščenje tovrstnih odpadkov. Žal tudi to področje ni urejeno oziroma ni 

zagotovljena ustrezna infrastruktura. Nekatera komunalna podjetja so že prejela inšpekcijske odločbe, ki jim nalagajo ureditev 

te tematike, kar pa bi za Občini pomenilo velik finančni zalogaj. 

 

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

 

 

Količine zbranih odpadkov 

 

V spodnjih dveh tabelah so prikazane količine vseh odpadkov, zbranih v letu 2020 v primerjavi z letoma 2019 in 2018 za  vsako 

od oskrbovanih občin. Vseh odpadkov v občini Idrija (razen gradbenih) smo zbrali manj – tako glede na načrt, kot tudi glede 

na leto 2019. V letu 2020 smo skupaj zbrali 3.922,76 ton vseh odpadkov, kar je za 6,4 % manj kot v letu 2019 in 5,9 % manj 

od načrtovanih. 

 

Ugotavljamo, da se je v občini Idrija znižal delež mešanih komunalnih odpadkov (MKO), in sicer za 1 odstotno točko glede na 

delež v letu 2019, hkrati so količine nižje za 5,9 % glede na načrtovano. Količina MKO v občini Idrija je glede na leto 2019 prav 

tako nižja – za 8,7 %. 

 

Občutno se je v letu 2020 povečala količina zbrane embalaže: glede na leto 2019 za 10,7 % oz. 1,4 % glede na načrtovano. 

 

Velik upad beležimo pri zbrani stekleni embalaži, in sicer iz 204,41 ton v letu 2019 na 178,81 ton v letu 2020, kar je 12,5 % 

manj. 
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 Načrt 2020 2020 2019 2018 

Zbrani odpadki po posameznih vrstah (t) 
Količina 

(t) 

% odpad-

kov 

Količina 

(t) 

% odpad-

kov 

Količina 

(t) 

% odpad-

kov 

Količina 

(t) 

% odpad-

kov 

Idrija                 

MKO 1.560,00 37,41 1.468,19 37,43 1.610,39 38,43 1.625,32 39,72 

ORGANSKI ODPADKI (BIO kuhinjski +  

zeleni odrez) 410,00 9,83 389,76 9,94 396,92 9,47 370,78 9,06 

KOSOVNI ODPADKI 270,00 6,47 242,58 6,18 278,15 6,64 318,63 7,79 

STEKLO 205,00 4,92 178,81 4,56 204,41 4,88 172,32 4,21 

PAPIR  (skupaj embalažni karton in papir) 410,00 9,83 393,49 10,03 407,29 9,72 415,58 10,16 

EMBALAŽA - plastična in kovinska ter trda 

plastika 610,00 14,63 618,51 15,77 558,89 13,34 530,61 12,97 

NEVARNI ODPADKI 10,00 0,24 11,26 0,29 9,32 0,22 3,02 0,07 

JEDILNO OLJE IN MAŠČOBE 3,50 0,08 1,31 0,03 3,06 0,07 0,66 0,02 

BARVE 7,60 0,18 3,81 0,10 7,59 0,18 3,85 0,09 

SVEČE 10,00 0,24 8,64 0,22 9,70 0,23 16,80 0,41 

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKT. 

OPREMA 83,00 1,99 82,49 2,10 82,41 1,97 79,71 1,95 

LES + LESENA EMBALAŽA 380,00 9,11 338,94 8,64 379,23 9,05 362,30 8,85 

KOVINE 103,00 2,47 75,95 1,94 102,94 2,46 91,10 2,23 

GUME 40,00 0,96 41,39 1,06 55,81 1,33 27,13 0,66 

RAVNO STEKLO 20,00 0,48 18,15 0,46 36,61 0,87 19,12 0,47 

TEKSTIL 48,00 1,15 49,50 1,26 47,23 1,13 55,16 1,35 

SKUPAJ - občina IDRIJA 4.170,10 100,00 3.922,76 100,00 4.189,98 100,00 4.092,09 100,00 

KORISTNI ODPADKI 2.610,10 62,59 2.454,58 62,57 2.579,58 61,57 2.466,77 60,28 

NEKORISTNI ODPADKI 1.560,00 37,41 1.468,19 37,43 1.610,39 38,43 1.625,32 39,72 

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

 

Vseh odpadkov (razen gradbenih) smo v občini Cerkno zbrali manj – tako glede na načrt, kot tudi glede na leto 2019. V letu 

2020 smo skupaj zbrali 1.218,46 ton vseh odpadkov, kar je za 8,3 % manj kot v letu 2019 in 8,8 % manj od načrtovanih. 

 

V občini Cerkno se je delež MKO izboljšal – padel je iz 36,57 % na 35,11 %, kar je za 1,46 odstotne točke manj. Glede na leto 

2019 smo zbrali za 11,9 % manj MKO, glede na načrtovano za 9 % manj. 

 

Organskih odpadkov smo zbrali za 10,6 % več glede na leto 2019 in za 8,8 % več glede na načrtovane količine. Povečala se 

je količina kosovnih odpadkov, in sicer smo jih zbrali 119,76 ton, kar je za 16,1 % več glede na leto 2019 in za 14 % več od 

načrtovanih.  
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 Načrt 2020 2020 2019 2018 

Zbrani odpadki po posameznih vrstah (t) 
Količina 

(t) 

% odpad-

kov 

Količina 

(t) 

% odpad-

kov 

Količina 

(t) 

% odpad-

kov 

Količina 

(t) 

% odpad-

kov 

Cerkno                 

MKO 470,00 35,15 427,81 35,11 485,90 36,57 526,52 38,64 

ORGANSKI ODPADKI (BIO kuhinjski + 

zeleni odrez) 116,00 8,68 126,29 10,36 114,14 8,59 137,81 10,11 

KOSOVNI ODPADKI 105,00 7,85 119,76 9,83 103,11 7,76 108,63 7,97 

STEKLO 73,00 5,46 73,76 6,05 74,85 5,63 71,11 5,22 

PAPIR  (skupaj embalažni karton in papir) 133,00 9,95 124,30 10,20 132,09 9,94 133,37 9,79 

EMBALAŽA - plastična in kovinska ter trda 

plastika 210,00 15,71 184,94 15,18 191,69 14,43 190,88 14,01 

NEVARNI ODPADKI 3,20 0,24 3,47 0,28 3,12 0,23 3,04 0,22 

JEDILNO OLJE IN MAŠČOBE 1,00 0,07 0,35 0,03 0,95 0,07 0,22 0,02 

BARVE 2,80 0,21 1,25 0,10 2,53 0,19 1,40 0,10 

SVEČE 4,00 0,30 2,87 0,24 4,52 0,34 5,60 0,41 

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKT. 

OPREMA 34,00 2,54 27,37 2,25 32,28 2,43 26,94 1,98 

LES + LESENA EMBALAŽA 120,00 8,98 67,56 5,54 117,48 8,84 79,99 5,87 

KOVINE 25,00 1,87 18,88 1,55 25,63 1,93 26,70 1,96 

GUME 17,00 1,27 17,31 1,42 17,32 1,30 25,87 1,90 

RAVNO STEKLO 12,00 0,90 6,05 0,50 12,04 0,91 3,98 0,29 

TEKSTIL 11,00 0,82 16,48 1,35 10,95 0,82 20,70 1,52 

SKUPAJ - občina CERKNO 1.337,00 100,00 1.218,46 100,00 1.328,60 100,00 1.362,75 100,00 

KORISTNI ODPADKI 867,00 64,85 790,64 64,89 842,69 63,43 836,23 61,36 

NEKORISTNI ODPADKI 470,00 35,15 427,81 35,11 485,90 36,57 526,52 38,64 

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

 

V letu 2020 smo dosegli izboljšanje deležev ločeno zbranih odpadkov v obeh občinah. V Idrija ta znaša 62,57 %, v občini 

Cerkno pa 64,89 %.  

 

Delež ločeno zbranih odpadkov Načrt 2020 2020 2019 2018 

Idrija 62,60 62,57 61,57 60,28 

Cerkno 64,80 64,89 63,43 61,36 

 

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

letu 2020 v občini Idrija zbrali za 15,1 % manj, v občini Cerkno pa za 19,4 % manjše količine MKO na občana v primerjavi z 

letom 2019.  

 

To potrjuje uspešnost strategij za vzpodbujanje ustreznih ravnanj uporabnikov pri ločevanju odpadkov, kar je tudi ključna 

usmeritev naših prizadevanj za nadaljnje izboljšave trenutnih trendov. Ločevanje odpadkov je vsekakor pomembno orodje za 

zmanjšanje količin odpadkov, odpeljanih na obdelavo in odlaganje v JP VOKA SNAGA d.o.o. in na ta način tudi stroškov, 

povezanih s tem. Kot dodatno orodje nam bodo pri tem v pomoč tudi izsledki ankete iz diplomskega dela študenta Višje 

strokovne šole Šolskega centra Ljubljana na temo Ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno, ki je bila pripravljena tudi 

s pomočjo podatkov in informacij iz naših evidenc.  
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Količina MKO v kg/občana 2020 2019 I 20/19 

Idrija 123,25 145,17 84,9 

Cerkno 95,01 117,91 80,6 

 

  

Biološki odpadki 

 

V letu 2020 smo beležili nekaj manj zbranih bioloških odpadkov (BIO kuhinjski + 

zeleni vrtni odrez) v Občini Idrija in višje količine v Občini Cerkno. Večji izziv s 

katerim se srečujemo, pa je nadaljnje upadanje števila uporabnikov, ki plačujejo 

odvoz in nadaljnje ravnanje teh odpadkov. Iz spodnje tabele je razvidno, da je 

število uporabnikov, ki jim ne izvajamo storitve ravnanja z biološkimi odpadki, v 

Občini Cerkno v zadnjem letu upadel za kar 8,3 % in da kar 66,9 % vseh uporab-

nikov ravna samostojno z biološkimi odpadki.  

 

Na našem oskrbovalnem območju kot celoti kompostira oziroma samostojno ravna 

z biološkimi odpadki kar 47,69 % vseh občanov, kar je še nekaj več kot ob koncu 

leta 2019. Trenutni sistem pravic in obveznosti uporabnikov oziroma organizirano-

sti prevzema bio odpadkov namreč vzpodbuja nenehno krčenje zavezancev, ki še 

plačujejo organske odpadke, kar predstavlja velik pritisk na naraščanje cene zbi-

ranja bio odpadkov.  

 

 

 

 

Število uporabnikov glede na koriščenje storitve BIO  

Vključeni v 
odvoz od-

padkov 

 Nimajo sto-
ritve BIO 

2020 

Nimajo sto-
ritve BIO 

2019 I 20/19 
% glede na 

vse 

Idrija 11.912 4.815 4.807 100,2 40,4 

Cerkno 4.503 3.013 3.287 91,7 66,9 

Skupaj 16.415 7.828 8.094 0,97 47,69 

 

 

Kosovni odpadki 

 

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

Količina kosovnih odpadkov in število odvozov se je v letu 2020 zmanjšalo. Kosovne odpadke prevzema JP VOKA SNAGA 

d.o.o. skladno z veljavno koncesijo, ki sta jo podelili obe občini. 

 

Ravnanje s kosovnimi odpadki 2020 2019 2018 I 20/19 

    Idrija   

Količina (t) 242,58 278,15 318,63 87,2 

Število odvozov -  direktno od občanov 240 261 222 92,0 

    Cerkno   

Količina (t) 119,76 103,11 108,63 116,2 

Število odvozov  - direktno od občanov 53 68 43 77,9 
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V spodnji tabeli so predstavljeni podatki o ustvarjenih prihodkih iz posebnih storitev, ki jih realiziramo pri prodaji surovin. Iz 

tega naslova smo skupaj ustvarili 19.875 € prihodkov. V letu 2020 smo izvedli tudi sortirno analizo papirja in ugotovili delež 

88,2 % papirja in 11,8 % kartonske embalaže. Glede na to, da smo podatke o načrtovanih količinah zbranega papirja za leto 

2020 napovedali že v letu 2019, novih deležev v letu 2020 nismo mogli v celoti uveljaviti. Novo razmerje bomo upoštevali v 

letu 2021. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je bila cena papirja v letu 2020 zelo nizka, nekaj časa celo negativna. Iz nave-

denega razloga so tudi prihodki v letu 2020 nižji kot v preteklih letih. 

 

Prihodki iz naslova odpadkov, oddanih drugim 

prevzemnikom 

Teža (t) Vrednost (€) 

2020 2019 2018 2020 2019 2018 

  Idrija  

papir in karton 138,20 158,68 205,40 3.096,35 7.083,91 10.331,19 

kovine 85,04 77,47 81,05 11.983,40 10.334,14 13.848,00 

OEEO - priprava odpadka 73,60 0,00 0,00 368,00 0,00 0,00 

jedilno in motorno olje 1,11 1,54 1,10 277,49 396,39 274,50 

Skupaj - občina IDRIJA 297,95 237,68 287,54 15.725,24 17.814,44 24.453,69 

 Cerkno 

papir in karton 42,70 52,89 68,47 956,00 2.361,30 3.443,73 

kovine 21,26 25,82 27,02 2.995,86 3.444,71 4.616,05 

OEEO - priprava odpadka 24,55 0,00 0,00 122,75 0,00 0,00 

jedilno in motorno olje 0,30 0,51 0,37 74,75 132,13 91,50 

Skupaj - občina CERKNO 88,81 79,23 95,85 4.149,36 5.938,15 8.151,28 

 

 

Spodnja tabela predstavlja sortirno analizo mešanih komunalnih odpadkov (zeleni zabojnik) za posamezno občino za obe leti. 

iz tabele je razvidno, da se je delež bioloških odpadkov znižal, kar lahko pomeni, da občani izboljšujejo svoja ravnanja pri 

prepuščanju odpadkov v ustrezne zabojnike.  

 

Še vedno pa je visok delež plastike med mešanimi komunalnimi odpadki, čemur bo potrebno tudi v prihodnje nameniti več 

pozornosti. 

 

Sortirna analiza 

Id
ri

ja
 

2020 2019 

C
er

kn
o

 

2020 2019 

papir in karton 7,4% 5,6% 4,8% 6,4% 

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

biorazgradljivi kuhinjski odpadki 12,3% 26,3% 12,1% 36,6% 

plastika 19,7% 15,5% 14,9% 11,0% 

steklo 6,4% 1,6% 1,8% 1,7% 

kovine 5,8% 4,8% 10,9% 2,1% 

odpadki iz lesa 2,2% 2,0% 2,4% 2,0% 

oblačila, tekstil 9,1% 10,4% 8,8% 8,9% 

odpadna elektronska in električna oprema 1,6% 1,9% 0,0% 1,3% 

drugi odpadki 30,4% 10,5% 43,1% 22,4% 

ostanki po prebiranju 0,9% 5,9% 1,2% 2,5% 
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Gradbenih odpadkov smo v letu 2020 v občini Idrija zbrali 198,96 ton, v občini Cerkno pa 48,07 ton. Prevzemniku z okoljevar-

stvenim dovoljenjem smo predali skupno 1.048,23 ton gradbenih odpadkov, ki so se skladiščili na zbirnem centru zadnjih nekaj 

let. Konec leta je bilo na skladišču še 13,61 ton gradbenih odpadkov. Strošek odvoza in prevzema skupaj z nakladanjem je 

znašal 14.224,48 € brez DDV, kar je pomembno prispevalo k slabšemu poslovnemu izidu dejavnosti ravnanja s komunalnimi 

odpadki. 

 

V občini Idrija smo v obravnavanem letu za dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki kot celoto beležili negativni rezultat, ki 

je sicer nekaj ugodnejši od načrtovanega, hkrati pa višji kot leta 2019. V veliki meri je to odraz zvišanega deleža posrednih 

stroškov, ki se pripišejo tej enoti, na podlagi ključa opravljenih ur. V letu 2020 smo namreč dosledno vodili ure dela in ostalih 

stroškov, povezanih s to dejavnostjo. Občutno višji so tudi stroški najema infrastrukture (glede na leto 2019 za 86 %), ki so 
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znašali 29.439 € (v letu 2019 le 15.832 €), kar je posledica dodatnega najema zabojnikov za ločevanje odpadkov v ZC Ljubevč. 

Boljši rezultat poslovanja smo dosegli na dejavnosti bioloških odpadkov, in sicer 22.838 € pred davki.  

 

ZBIRANJE ODPADKOV (vseh vrst razen BIO) - 
Občina Idrija 

Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 501.584 529.398 477.517 111 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 20.000 17.342 20.435 85 

3. Finančni prihodki 1.019 590 623 95 

4. Drugi prihodki 1.941 39.349 4.437 887 

5. SKUPAJ PRIHODKI 524.543 586.679 503.011 117 

            

6. Stroški mat., blaga 48.146 49.458 55.500 89 

7. Stroški storitev 190.608 146.232 209.097 70 

8. Najemnina infrastrukture 28.999 29.439 15.832 186 

9. Stroški dela 253.655 268.353 189.379 142 

10. Odpisi vrednosti 57.689 61.446 50.813 121 

11. Drugi poslovni odhodki 7.260 2.574 2.446 105 

12. Finančni odhodki 5.661 3.887 3.035 128 

13. Drugi odhodki 3.235 71.731 1.011 7093 

14. SKUPAJ ODHODKI 595.253 633.121 527.113 120 

            

15. POSLOVNI IZID -70.709 -46.442 -24.102 192,7 

 
 

ZBIRANJE IN OBDELAVA BIOLOŠKIH 

ODPADKOV - Občina Idrija  
Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 48.864 52.541 36.290 145 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 2.400 2.654 3.186 83 

3. Finančni prihodki 111 30 43 69 

4. Drugi prihodki 212 1.291 219 589 

5. SKUPAJ PRIHODKI 51.587 56.515 39.738 142 

            

6. Stroški mat., blaga 3.670 3.378 3.877 87 

7. Stroški storitev 11.883 8.408 11.384 74 

8. Najemnina infrastrukture 3.375 976 2.315 42 

9. Stroški dela 27.658 15.004 9.277 162 

10. Odpisi vrednosti 3.983 3.237 3.509 92 

11. Drugi poslovni odhodki 844 130 157 83 

12. Finančni odhodki 617 195 179 109 

13. Drugi odhodki 353 2.350 17 13.615 

14. SKUPAJ ODHODKI 52.384 33.677 30.715 110 

            

15. POSLOVNI IZID -797 22.838 9.023 253 
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V občini Cerkno smo poslovanje te dejavnosti v letu 2020 prav tako zaključili z negativnim rezultatom: na zbiranju komunalnih 

odpadkov znaša izguba 13.390 €, kar je sicer bistveno bolje kot v letu 2019. Velik vpliv ima pri tem nova cena, ki je v veljavi 

od 1. 4. 2020 dalje. Na dejavnosti bioloških odpadkov je rezultat nekoliko slabši od načrtovanega in doseženega v letu 2019. 

Realizirana je izguba v višini -660 €.  

ZBIRANJE ODPADKOV (vseh vrst 

razen BIO) - Občina Cerkno 
Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 153.430 203.060 102.863 197 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 11.507 2.666 7.374 36 

3. Finančni prihodki 344 220 237 93 

4. Drugi prihodki 655 15.773 1.695 931 

5. SKUPAJ PRIHODKI 165.936 221.719 112.169 198 

 

6. Stroški mat., blaga 20.075 20.974 25.076 84 

7. Stroški storitev 55.021 47.792 60.485 79 

8. Najemnina infrastrukture 8.084 5.626 2.839 198 

9. Stroški dela 85.635 101.281 72.551 140 

10. Odpisi vrednosti 19.638 23.589 21.061 112 

11. Drugi poslovni odhodki 2.692 1.026 886 116 

12. Finančni odhodki 1.911 1.428 1.046 137 

13. Drugi odhodki 1.092 33.392 316 10575 

14. SKUPAJ ODHODKI 194.149 235.109 184.260 128 

 

15. POSLOVNI IZID -28.213 -13.390 -72.091 19 

 

ZBIRANJE IN OBDELAVA 

BIOLOŠKIH ODPADKOV - Občina Cerkno 
Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 15.754 15.458 15.011 103 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 1.230 1.105 617 179 

3. Finančni prihodki 33 20 16 123 

4. Drugi prihodki 62 647 154 420 

5. SKUPAJ PRIHODKI 17.079 17.230 15.798 109 

 

6. Stroški mat., blaga 597 1.364 1.600 85 

7. Stroški storitev 2.342 3.207 5.912 54 

8. Najemnina infrastrukture 847 525 801 66 

9. Stroški dela 8.136 9.073 5.165 176 

10. Odpisi vrednosti 1.040 1.861 1.499 124 

11. Drugi poslovni odhodki 231 94 74 128 

12. Finančni odhodki 182 130 93 140 

13. Drugi odhodki 104 1.635 11 14.458 

14. SKUPAJ ODHODKI 13.478 17.890 15.154 118 

 

15. POSLOVNI IZID 3.601 -660 644 -102 



Komunala Idrija                                                                                                                              Letno poročilo za leto 2020 

39 
 

Druge obvezne GJS 
 

Vzdrževanje in urejanje javnih površin ter občinskih cest 
 

Problematika negativnega poslovanja tako na vzdrževanju cest kot tudi na javnih površinah, v veliki meri izvira iz prenizkih 

prodajnih cen, ki so bile v veljavi od leta 2012 (izračuni teh cen so upoštevali stroške dela celo iz leta 2008). Tako je dejavnost 

letnega vzdrževanja cest v letu 2020 ustvarila 24.388 € izgube, dejavnost vzdrževanja javnih površin 21.695  € izgube, zimska 

služba pa 43.031 € izgube. 

 

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

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

 

 

Vzdrževanje lokalnih cest  

 

Vzdrževanje lokalnih cest se je izvajalo po potr-

jenem Izvedbenem programu letnega vzdrževa-

nja, kar vključuje redne preglede lokalnih cest s 

sočasnim krpanjem udarnih jam, redno vzdrže-

vanje prometnih površin z vzdrževanjem od-

vodnjavanja meteornih vod, košnjo obcestnega 

sveta, popravilo bankin, vzdrževanje makadam-

skih prometnih površin ter druga predpisana 

opravila.  

 

Med pomembnejšimi izboljšavami, ki smo jih 

uvedli v letu 2020 je tudi  sistematična ureditev 

lastne pregledniške službe, skladno z zahtevami 

področne zakonodaje. Tako smo na delovno me-

sto preglednika razporedili delavca, ki je bil prej v 

režiji te dejavnosti. Na ta način smo lahko zago-

tovili računalniško in informacijsko kompetentnega sodelavca za pregledniška opravila, poleg tega pa izkoristili še sinergijske 

učinke te prerazporeditve in v ekipi operative pridobili enega delavca.  

 

Dolžine cest prikazujemo v spodnji preglednici. 

 

Podatki o dolžinah cest (km) 31. 12. 2020 

Lokalne ceste 160,522 

Zbirne mestne ceste v mestu Idrija 1,129 

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

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

SKUPAJ 388,564 

 

  



Komunala Idrija                                                                                                                              Letno poročilo za leto 2020 

40 
 

 

V letu 2020 smo imeli na cestah nekaj intervencij, in sicer:  

 

• 1 x vetrolom na več lokacijah v neurju 6. 2. 2020,  

• 2 x razlito olje po cestišču,  

• 2 x padle večje skale, 

• 1 x viseča drevesa nad voziščem, 

• 16.8 Intervencija v ledinah, voda odnesla del asfalta, 

• 21.8. Raztreseni kovinski delci po cesti na Partizan-

ski ulici, 

• 30.8. Padla drevesa na cesti proti Vojskem in Idrijski 

Beli (poškodovanih tudi kar nekaj makadamov), 

• 15.10. intervencija usad nad cesto (Idrija-Raspotje), 

• 20.11. oljni madež na cesti Likarca – Rebro, 

• 10.12. oljni madež v Grilčevi ulici. 

 

 

 

 

 

Pri svojem delu se pogosto srečamo tudi s takšnimi si-

tuacijami, kjer je najpogosteje na delu človek. Prometni 

znaki so obrnjeni v napačno smer, prekriti, počečkani 

ali kako drugače poškodovani. 

 

Prav tako snežni koli velikokrat ne služijo svojemu na-

menu, saj se pogosto srečamo s takšnimi situacijami. 

 

 

 

 

 

 

Izvajanje del je zelo dinamično in zahteva pri načrtovanju veliko pozornosti, saj se zaradi vremenskih vplivov in drugih nepred-

videnih dogodkov načrt dela lahko zelo hitro spremeni. 
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VZDRŽEVANJE CEST - Občina Idrija Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 615.277 433.818 327.599 132 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 

3. Finančni prihodki 1.121 608 327 186 

4. Drugi prihodki 2.136 100.607 761 13.228 

5. SKUPAJ PRIHODKI 618.534 535.033 328.687 163 

            

6. Stroški mat., blaga 126.762 88.883 57.738 154 

7. Stroški storitev 139.179 151.314 193.003 78 

8. Najemnina infrastrukture 0 0 0 0 

9. Stroški dela 296.661 265.706 85.845 310 

10. Odpisi vrednosti 35.698 34.786 16.987 205 

11. Drugi poslovni odhodki 5.285 1.459 1.616 90 

12. Finančni odhodki 6.229 3.278 1.900 173 

13. Drugi odhodki 3.559 13.995 357 3.926 

14. SKUPAJ ODHODKI 613.372 559.422 357.446 157 

            

15. POSLOVNI IZID 5.162 -24.388 -28.759 85 

 

 

Zimsko vzdrževanje cest 

 

Zimska služba je tudi v letu 2020 predstavljala po-

memben del vzdrževanja. V letu 2020 smo izvedli 

razpis za izvajanje zimske službe za obdobje treh 

zimskih sezon. Pri tem smo ugotovili, da je konku-

renca na našem območju zanemarljiva oz. je sko-

rajda ni. Za nekatera območja, kot npr. KS Dole, 

sploh ni bilo ponudnikov. Sezono 2020/2021 smo 

tudi za te vasi in zaselke nekako pokrili, vendar pa 

moramo za naslednji dve sezoni poiskati stabil-

nejšo rešitev, torej čimprej pripraviti razpis, v upa-

nju, da pridobimo zainteresirane ponudnike. 

 

Skupaj s široko mrežo lokalnih podizvajalcev zago-

tavljamo prevoznost cest in ustrezno raven izvaja-

nja naših nalog v skladu z veljavno zakonodajo. Pri 

tem moramo opozoriti, 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 2020 glede na prejšnjo nekoliko višji, in sicer za 32 %.  
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ZIMSKA SLUŽBA - Občina Idrija Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 221.428 479.081 362.739 132 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 

3. Finančni prihodki 184 184 200 92 

4. Drugi prihodki 350 39.168 1.512 2.591 

5. SKUPAJ PRIHODKI 221.961 518.434 364.450 142 

            

6. Stroški mat., blaga 50.107 72.006 52.969 136 

7. Stroški storitev 99.415 265.641 191.328 139 

8. Najemnina infrastrukture 0 0 0 0 

9. Stroški dela 50.500 158.169 93.449 169 

10. Odpisi vrednosti 17.277 39.947 22.350 179 

11. Drugi poslovni odhodki 1.034 2.067 1.998 103 

12. Finančni odhodki 1.020 2.002 1.960 102 

13. Drugi odhodki 583 21.632 2.341 924 

14. SKUPAJ ODHODKI 219.936 561.465 366.396 153 

            

15. POSLOVNI IZID 2.025 -43.031 -1.945 2.212 

 

 

 

Vzdrževanje javnih površin 

 

Tudi v letu 2020 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 vklju-

čuje naslednje aktivnosti: ročno pometanje ulic, pešpoti in ploč-

nikov, stopnišč ter drugih površin v I. prioriteti (zelo frekventna 

območja) ter nekatera opravila vzdrževanja javnih zelenih povr-

šin in urbane opreme. 

 

V spodnjih dveh tabelah so predstavljene posamezne vrste jav-

nih površin. 
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Podatki o javnih površinah - v Idriji in Spodnji Idriji 31.12.2020 

Dolžina ulic, pešpoti in pločnikov (m') 9.710 

Površina stopnišč (m2) 251 

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

Vzdrževane zelene površine – košnja (m2) 72.093,00 

 

V letu 2020 smo ustvarili 145.728 € prihodkov iz naslova te dejavnosti, kar je za 15 % več kot leto poprej. Hkrati pa je delež 

stroškov storitev upadel za 8 %. Razlog je v tem, da smo večji del nalog izvedli sami. Ustvarili smo tudi preko 27.000 € internih 

prihodkov pri realiziranih 19.237 € internih stroških.  

 

VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN - Občina 

Idrija 
Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 116.795 145.728 126.179 115 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 

3. Finančni prihodki 262 208 162 128 

4. Drugi prihodki 500 27.663 413 6.702 

5. SKUPAJ PRIHODKI 117.557 173.598 126.754 137 

            

6. Stroški mat., blaga 6.583 16.416 5.291 310 

7. Stroški storitev 33.170 45.208 48.995 92 

8. Najemnina infrastrukture 0 0 0 0 

9. Stroški dela 64.602 101.716 86.500 118 

10. Odpisi vrednosti 6.754 10.506 2.552 412 

11. Drugi poslovni odhodki 1.250 861 543 159 

12. Finančni odhodki 1.458 1.350 812 166 

13. Drugi odhodki 833 19.237 -50 -38.236 

14. SKUPAJ ODHODKI 114.650 195.293 144.642 135 

            

15. POSLOVNI IZID 2.907 -21.695 -17.888 121 

 

 

24-urna dežurna služba za pogrebne dejavnosti 
 

24-urna dežurna služba, ki jo kot obvezno GJS določa Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti7 (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. V Občini Cerkno so ustrezen odlok sprejeli šele v mesecu septem-

bru 2020 in novo ceno izvajanja storitve uveljavili s 1. 1. 2021. 

 

V letu 2020 smo izvedli skupno 94 prvih prevozov, kar je dva več kot leto prej in dva manj, kot smo načrtovali. 

 

Opravljene aktivnosti 24-urne službe Načrt 2020 2020 2019 2018 I N20/20 I 20/19 

Idrija 96 94 92 0 97,9 102,2 

 
7 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16). 
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V sklopu te dejavnosti se izvajajo tudi prevozi na obdukcijo. V Občini Idrija smo tako izvedli 14 takšnih prevozov, v Občini 

Cerkno pa 4 ter enako za ostale občine. 

 

Opravljene aktivnosti prevozov na obdukcijo 2020 2019 2018 I 20/19 

Idrija 14 4 13 350,0 

Cerkno 4 4 12 100,0 

ostale občine 4 4 4 100,0 

 

Na to stroškovno mesto in mesto pokopališke dejavnosti sta neposredno razporejena dva delavca. Hkrati sta ustvarila tudi 

51.183 € internih prihodkov. Enota beleži tudi 9.004 € drugih odhodkov, ki med drugim predstavljajo interne stroške dela  

delavcev drugih enot, ki se vključujejo v to dejavnost.  

 

Ta dejavnost zahteva pripravljenost dveh delavcev po sistemu 24/7 celo leto. 

 

24-URNA DEŽURNA SLUŽBA - Občina Idrija Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 23.441 29.741 23.427 127 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 

3. Finančni prihodki 57 60 20 304 

4. Drugi prihodki 108 51.183 69 73.758 

5. SKUPAJ PRIHODKI 23.606 80.985 23.516 344 

            

6. Stroški mat., blaga 1.842 6.170 622 993 

7. Stroški storitev 2.330 6.636 1.013 655 

8. Najemnina infrastrukture 0 0 0 0 

9. Stroški dela 19.453 46.934 14.748 318 

10. Odpisi vrednosti 1.383 8.777 896 980 

11. Drugi poslovni odhodki 427 163 94 174 

12. Finančni odhodki 315 437 106 413 

13. Drugi odhodki 180 9.004 48 18.792 

14. SKUPAJ ODHODKI 25.930 78.121 17.526 446 

            

15. POSLOVNI IZID -2.324 2.863 5.991 48 

 

 

Izbirne GJS 
 

Upravljanje pokopališč 
 

V letu 2020 smo upravljali s tremi pokopališči na območju Občine Idrija, saj je upravljanje pokopališča Zavratec prevzela KS 

Zavratec.  

 

Občina Idrija je iz proračunskih sredstev financirala ureditev dela parkirišča. Iz spodnje tabele lahko razberemo podatek koliko 

prostih grobnih mest je še na posameznem pokopališču.  
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Občina Idrija bo v letu 2021 investirala v novo grobno polje na pokopališču Godovič. Vedno več povpraševanj dobivamo tudi 

po možnosti raztrosa in možnosti žarnega zidu. Raztros in pokop v žarni zid je mogoč le na pokopališču Sp. Idrija. Občina bo 

morala tudi to vsebino kmalu rešiti. 

 

Oddani grobni prostori 

Razpoložljivi grobni 
prostori na dan 

31.12.2020 
Oddani v 2020 Oddani v 2019 Oddani v 2018 

Idrija 50 1466 1455 1460 

Spodnja Idrija 173 470 469 466 

Godovič -4 123 122 121 

 

Na pokopališču v Spodnji Idriji so v skupno šte-

vilo všteti tudi grobovi okoli cerkve, ki niso upo-

rabni. Prav tako niso uporabni vsi preostali 

grobni prostori (7) na pokopališču v Godoviču, 

zato je nujna širitev tega pokopališča.  

 

Z Občino Idrija smo konec leta pričeli s pogo-

vori za določitev enotnih cen za grobnine za 

vsa tri pokopališča in vključitev stroškov amor-

tizacije v ceno. Prav tako je potrebno metodo-

logijo za oblikovanje cen uskladiti z določbami 

Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki 

je npr. reguliral tudi vrsto in velikost grobov. 

 

Občina želi zgoraj navedeno tematiko rešiti ce-

lovito, enotno za vsa pokopališča v njeni pri-

stojnosti. Navedeno je tudi razlog, da se uskla-

jevanja še niso zaključila. 

 

V letu 2020 smo pripravili ustrezen kataster velikosti grobov za pokopališči Idrija in Sp. Idrija, medtem ko je bil za pokopališče 

Godovič kataster narejen že pred časom. Prav tako smo izvedli večji posek višjih cipres, ki so bile zaradi posledic bolezni že 

tako poškodovane, da so bile nevarne za obiskovalce. 

 

Višji so stroški drugih storitev, ki v večini predstavljajo interne stroške dela delavcev iz drugih enot, ki izvajajo ostala vzdrže-

valna dela na tej enoti. Povečali so se tudi stroški dela, saj sta v osnovi dva delavca razporejana na enoto vzdrževanje poko-

pališča in 24-urno dežurno službo. Hkrati pa ob izvajanju del na pogrebni dejavnosti ustvarjata interne prihodke. V letu 2020 

sta tako ustvarila še za 26.503 € internih prihodkov. 
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VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ - Občina Idrija Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 55.546 60.843 56.769 107 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 

3. Finančni prihodki 70 84 66 126 

4. Drugi prihodki 134 26.503 253 10.479 

5. SKUPAJ PRIHODKI 55.750 87.430 57.089 153 

            

6. Stroški mat., blaga 10.424 5.064 5.039 100 

7. Stroški storitev 15.954 26.761 20.780 129 

8. Najemnina infrastrukture 4.000 0 0 0 

9. Stroški dela 20.659 44.353 13.581 327 

10. Odpisi vrednosti 2.741 2.081 1.039 200 

11. Drugi poslovni odhodki 481 274 114 240 

12. Finančni odhodki 390 564 205 275 

13. Drugi odhodki 223 6.588 162 4.074 

14. SKUPAJ ODHODKI 54.871 85.686 40.920 209 

            

15. POSLOVNI IZID 879 1.744 16.169 11 

 

 

Oskrba s toplotno energijo 
 

Z dejavnostjo oskrbe s toplotno energijo smo zaključili z 31. 8. 2020. Občina Idrija je preko razpisa koncesije izbrala novega 

izvajalca, podjetje Interenergo d.o.o. V času delovanja smo zagotavljali toploto 23 odjemnim mestom preko Kotlovnice ŠRC 

Idrija. 

 

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). 

 

Do predaje kotlovnice novemu koncesionarju v upravljanje, v letu 2020 nismo izvajali posebnih večjih vzdrževalnih del. V 

navedenih mescih smo porabili 1.100,52 MWh zemeljskega plina. Skupno smo tako predali v distribucijski sistem 922,28 MWh 

toplote, od tega je bilo predano končnim odjemalcem 915,16 MWh, medtem ko je bilo 7,12 MWh toplotnih izgub. 

 

Enota je ob koncu poslovanja beležila velik presežek, ki pa je rezultat tega, da so bili delavci v celoti evidentirani na delu 

servisa – energetika. 
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PROIZVODNJA IN DISTRIBUCIJA 

TOPLOTE - Občina Idrija 
Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 104.920 110.865 178.924 62 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 

3. Finančni prihodki 118 0 216 0 

4. Drugi prihodki 225 0 420 0 

5. SKUPAJ PRIHODKI 105.263 110.865 179.560 62 

            

6. Stroški mat., blaga 56.713 60.859 123.966 49 

7. Stroški storitev 9.133 1.352 48.016 3 

8. Najemnina infrastrukture 0 0 0 0 

9. Stroški dela 38.158 0 19.988 0 

10. Odpisi vrednosti 3.419 296 2.568 12 

11. Drugi poslovni odhodki 973 1.015 1.901 53 

12. Finančni odhodki 657 0 1.504 0 

13. Drugi odhodki 375 1.215 487 250 

14. SKUPAJ ODHODKI 109.429 64.737 198.430 33 

            

15. POSLOVNI IZID -4.166 46.128 -18.871 344 

 

 

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 
 

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

vodo. Tako smo npr. evidentirali tudi vzdrževanje hidrantov, ki jih Občina Idrija financira iz proračunske postavke. V letu 2019 

je bilo to vzdrževanje predstavljeno v ločenem izkazu poslovnega izida. V letu 2020 smo vgradili 19 novih priključkov, kar je 

nekaj več od načrtovanih. Skupno smo ustvarili 17.925 € presežka.  

 

Vgradnja novih vodovodnih priključkov Načrt 2020 2020 2019 2018 I 20/N20 I 20/19 

Gospodinjstva 10 17 11 23 170,0 154,5 

Ostali 0 2 9 3 0,0 22,2 

Skupaj 10 19 20 26 190,0 95,0 

 

Za vse tržne dejavnosti velja, da na enoto neposredno ni razporejen noben delavec, ampak dela izvajajo delavci, ki so razpo-

rejeni na druge dejavnosti v podjetju. Stroški njihovega dela se tako izkazujejo kot interni stroški dejavnosti, ki so v izkazih 

poslovnih izidov razvidni pod Drugi odhodki. 
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OSKRBA S PITNO VODO - trg Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 69.700 92.046 44.983 205 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 

3. Finančni prihodki 0 0 83 0 

4. Drugi prihodki 0 746 55.377 1 

5. SKUPAJ PRIHODKI 69.700 92.791 100.443 92 

            

6. Stroški mat., blaga 24.300 20.836 51.275 41 

7. Stroški storitev 20.600 22.823 13.786 166 

8. Najemnina infrastrukture 0 0 0 0 

9. Stroški dela 0 0 56.611 0 

10. Odpisi vrednosti 885 110 2.880 4 

11. Drugi poslovni odhodki 510 0 380 0 

12. Finančni odhodki 0 0 774 0 

13. Drugi odhodki 0 31.098 995 3127 

14. SKUPAJ ODHODKI 46.295 74.866 126.700 59 

            

15. POSLOVNI IZID 23.405 17.925 -26.256 -68 

 

Tržna dejavnost je v tem delu realizirala 16.737 € poslovnih prihodkov in je ustvarila 3.172 presežka prihodkov nad odhodki. 

V letu 2020 smo izvedli 8 novih kanalizacijskih priključkov. Na tej dejavnosti smo izvedli tudi investicijska dela na čistilni napravi 

Idrija, ki jih je financirala Občina Idrija. 

 

Število novih kanalizacijskih priključkov 2020 2019 2018 I 20/19 

Gospodinjstva 5 10 25 50,0 

Ostali 3 0 3 0,0 

Skupaj 8 10 28 80,0 
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ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 

ODPADNE VODE - trg  
Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 50.000 16.737 13.594 123 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 

3. Finančni prihodki 0 0 13 0 

4. Drugi prihodki 0 0 33 0 

5. SKUPAJ PRIHODKI 50.000 16.737 13.640 123 

            

6. Stroški mat., blaga 15.000 1.403 629 223 

7. Stroški storitev 15.000 7.688 4.800 160 

8. Najemnina infrastrukture 0 0 0 0 

9. Stroški dela 0 0 6.558 0 

10. Odpisi vrednosti 127 17 175 10 

11. Drugi poslovni odhodki 50 0 56 0 

12. Finančni odhodki 0 0 82 0 

13. Drugi odhodki 0 4.457 30 15018 

14. SKUPAJ ODHODKI 30.177 13.565 12.329 110 

            

15. POSLOVNI IZID 19.823 3.172 1.311 242 

 

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.  

 
 

Zaprti odlagališči nenevarnih komunalnih odpadkov Ljubevč in Raskovec 
 

Skladno z izdanima okoljevarstvenima dovoljenjema za obe 

zaprti odlagališči, smo tudi v letu 2020 kot upravljavec izva-

jali aktivnosti vzdrževanja in varovanja odlagališč ter redne 

meritve in preglede stanja telesa odlagališča. Letno poročilo 

o ugotovitvah pregledov, meritvah in topografiji območja 

smo predložili Agenciji za okolje in Občinama.  

 

Sredstva za kritje stroškov (skladno s podpisanima pogod-

bama za financiranje zakonsko predpisanih monitoringov in 

rednega vzdrževanja naprav, ki vplivajo na izsledke monito-

ringov, upravljanja odlagališča ter stroškov finančnega jam-

stva 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. Odlagališče ni tesnjeno, zato lahko zaradi odloženih komunalnih odpadkov, gradbenih odpadkov, rudniške 
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halde, v podzemni vodi na vplivnem območju odlagališča pričakujemo povečane koncentracije parametrov (kot posledico raz-

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

 

Dvakrat letno merimo 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 smo v letu 2020, skladno z Odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, izdano dne 19. 2. 2020,  

namestili biofilter, ki čisti odlagališčne pline. 

 

Z obema Občinama smo podpisali aneks k spremembi načina obračuna del, saj prejšnja pogodba oz. aneks ni omogočal kritja 

administrativnih stroškov. Poleg tega ni v celoti kril stroška dela oz. skupnih stroškov. Novi pogoji veljajo od 1. 1. 2021 dalje. 

 

UPRAVLJANJE Z ZAPRTIMI 

DEPONIJAMI  
Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 86.048 60.995 58.029 105 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 

3. Finančni prihodki 6 0 142 0 

4. Drugi prihodki 12 0 65 0 

5. SKUPAJ PRIHODKI 86.066 60.995 58.236 105 

            

6. Stroški mat., blaga 26.037 38 1.350 3 

7. Stroški storitev 57.215 51.098 56.055 91 

8. Najemnina infrastrukture 0 0 0  - 

9. Stroški dela 2.201 0 9.634 0 

10. Odpisi vrednosti 53 108 452 24 

11. Drugi poslovni odhodki 425 0 144 0 

12. Finančni odhodki 34 0 357 0 

13. Drugi odhodki 20 11.576 132 8.760 

14. SKUPAJ ODHODKI 85.985 62.820 68.124 92 

            

15. POSLOVNI IZID 81 -1.825 -9.888 18 
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Gradbeništvo 
 

V sklopu projekta plinifikacije občine Idrija smo izvedli sa-
nacijo komunalne infrastrukture na Ulici Nikolaja Pirnata. 
Drugih večjih investicijskih del v letu 2020 nismo izvajali. 
Zaposleni so se osredotočili na vzdrževalna dela cest in jav-
nih površin. 
 
Enota je v letu 2020 sicer izkazovala minimalni dobiček. Pri 
analizi vzrokov manj uspešnega poslovanja od načrtova-
nega v tej dejavnosti smo ugotovili: 

• pri enem od projektov za Občino Cerkno, ki smo ga 
izvajali in tudi v celoti zaračunali že v letu 2019, nam 
je podizvajalec del svojih storitev (v višini cca 9.380,47 
€) zaračunal šele v letu 2020. Poleg tega je v leto 2020 
knjižen tudi račun izvajalca dela obnove kuhinje v sam-
skem domu. Dela so bila v celoti izvedena in zaraču-
nana že v sredini leta 2019 (strošek v višini 7.172,50 € 
brez DDV);  

• v februarju letošnjega leta smo imeli dodatne stroške z 

dobavo novih plošč za vrata v WC-jih Geoparka (v 

višini 440 €). 

 

Tako evidentirane razlike znašajo skupaj 16.992,97 €.  

 

Na enoto v osnovi ni razporejen noben delavec, ampak dela izvajajo delavci, ki so razporejeni na druge dejavnosti v podjetju. 

Navedeni stroški, se tako izkazujejo kot interni stroški dejavnosti, ki so v spodnji tabeli razvidni pod Drugi odhodki. 

 

GRADBENE STORITVE - trg  Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 383.248 128.415 825.745 16 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 

3. Finančni prihodki 418 0 1.038 0 

4. Drugi prihodki 796 12.551 3.376 372 

5. SKUPAJ PRIHODKI 384.462 140.965 830.160 17 

            

6. Stroški mat., blaga 116.519 14.281 104.395 14 

7. Stroški storitev 114.595 40.531 532.126 8 

8. Najemnina infrastrukture 0 0 0 0 

9. Stroški dela 115.150 0 273.215 0 

10. Odpisi vrednosti 21.307 1.178 43.499 3 

11. Drugi poslovni odhodki 5.671 318 4.679 7 

12. Finančni odhodki 2.320 0 5.307 0 

13. Drugi odhodki 1.326 82.691 2.261 3.657 

14. SKUPAJ ODHODKI 376.888 138.999 965.482 14 

            

15. POSLOVNI IZID 7.573 1.966 -135.322 101 
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Pogrebna dejavnost 
 

Pogrebne storitve pretežno izvajamo le v lokalnem okolju, torej na 

območju Idrije in Cerkna. V letu 2020 smo tako skupno izvedli 148 

pogrebnih svečanosti, kar je za 8 % več, kot leta 2019. Dejavnost 

se v času še vedno trajajoče epidemije sooča z velikimi izzivi za 

organiziranje dela in kakovostno obvladovanje povečanega ob-

sega zadolžitev. Ob razglasitvi epidemije je bila najbolj pereča 

problematika zagotavljanja ustrezne zaščitne opreme, v nadalje-

vanju pa sama organizacija dela, saj so bili dogodki zelo skoncen-

trirani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatki o pogrebni dejavnosti 2020 2019 2018 I 20/19 

Ureditve klasičnih grobnih prostorov 17 20 17 85 

Ureditve žarnih grobov 151 146 158 103 

Raztrosi 3 6 4 50 

Pogrebne svečanosti 148 137 138 108 

 

 
 

V Občini Idrija smo izvedli podobno število pogrebnih svečanosti kot leto poprej. Velik odskok pa smo zabeležili v Občini 

Cerkno. Tako smo izvedli preko 61 % več svečanosti kot leta 2019. 
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Podatki o opravljenih pogrebnih svečanostih Načrt 2020 2020 2019 2018 

  Idrija 

Število vseh pokopov 115 108 117 108 

 - od tega število klasičnih pokopov 12 16 15 8 

 - od tega število žarnih pokopov 101 92 102 100 

 - od tega raztros 2 3 2 0 

Število izvedenih pogrebnih svečanosti s strani Komunale 100 98 101 90 

  Cerkno 

Število vseh pokopov 41 60 38 62 

 - od tega število klasičnih pokopov 5 1 5 9 

 - od tega število žarnih pokopov 35 59 33 53 

 - od tega raztros 1 0 1 0 

Število izvedenih pogrebnih svečanosti s strani Komunale 32 50 31 48 

 

Delež prihodkov je upadel predvsem zaradi pogrebov le v ožjih družinskih krogih, kar pa je pomenilo tudi neudeležbo zunanjih 
izvajalcev (pevcev, trobentačev, ipd.), katere smo običajno zagotovili preko našega podjetja. Iz podobnih razlogov so se znižali 
tudi stroški storitev.  
 
Med stroške materiala smo vključili tudi za 6.845,26 € primanjkljaja pri zalogah materiala pogrebne dejavnosti, ki je glede na 
ugotovitve inventurne komisije predvsem posledica neustreznega prehoda in oblikovanja ločenega skladišča pogrebne dejav-
nosti oziroma nedosledno izvedenem popisu in ugotovitvi popisnih razlik pri inventuri za leto 2019. Nekaj dodatnih stroškov 
materiala pa je nastalo tudi zaradi nabav zaščitne opreme. 
 
Na enoto neposredno ni razporejen noben delavec, ampak pri pogrebnih svečanosti sodelujejo delavci, ki so razporejeni na 
pokopališko dejavnost in 24-urno dežurno službo ter druge dejavnosti v podjetju. Navedeni stroški se tako izkazujejo kot interni 
stroški dejavnosti, ki so v spodnji tabeli razvidni pod Drugi odhodki (velja tudi za območje občine Cerkno. 
 

POGREBNA DEJAVNOST - trg, občina Idrija in 

druge občine 
Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 91.078 112.924 126.737 89 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 

3. Finančni prihodki 139 0 145 0 

4. Drugi prihodki 264 0 322 0 

5. SKUPAJ PRIHODKI 91.481 112.924 127.204 89 

 

6. Stroški mat., blaga 14.836 27.593 22.957 120 

7. Stroški storitev 25.843 31.818 41.612 76 

8. Najemnina infrastrukture 0 0 0 0 

9. Stroški dela 41.468 0 48.181 0 

10. Odpisi vrednosti 4.616 1.127 6.258 18 

11. Drugi poslovni odhodki 1.554 140 721 19 

12. Finančni odhodki 770 0 732 0 

13. Drugi odhodki 440 47.703 396 12.048 

14. SKUPAJ ODHODKI 89.528 108.382 120.857 90 

            

15. POSLOVNI IZID 1.953 4.543 6.347 72 
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Občina Cerkno je Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti sprejela 24. 9. 2020. V njem je določila naše podjetje kot izvajalca  

24-urne dežurne službe. Ceno za izvajanje te dejavnosti v letu 2020 nismo imeli oblikovane in potrjene, zato smo v sklopu 

Pogrebne dejavnosti evidentirali tudi izvajanje prvih prevozov in prevozov na obdukcijo. Ta cena je bila potrjena na zadnji seji 

Občinskega sveta Občine Cerkno v letu 2020. Skladno z navedenim je v letu 2021 vzpostavljeno ločeno evidentiranje te 

dejavnosti. 

 

V letu 2020 beležimo velik odskok v prihodkih zaradi povečanega obsega števila pogrebnih svečanosti. Posledično so višji tudi 

stroški storitev in materiala. 

 

Med stroške materiala smo vključili tudi za 3.538,70 € primanjkljaja pri zalogah materiala pogrebne dejavnost. Razloge za 

nastali primanjkljaj smo pojasnili že zgoraj. Nekaj dodatnih stroškov materiala pa je nastalo tudi zaradi nabav zaščitne opreme. 

 

POGREBNA DEJAVNOST - občina Cerkno  Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 40.359 66.363 43.943 151 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 

3. Finančni prihodki 46 0 40 0 

4. Drugi prihodki 88 0 120 0 

5. SKUPAJ PRIHODKI 40.494 66.363 44.103 150 

            

6. Stroški mat., blaga 8.279 15.237 7.840 194 

7. Stroški storitev 13.614 22.031 12.964 170 

8. Najemnina infrastrukture 0 0 0 0 

9. Stroški dela 13.823 0 16.474 0 

10. Odpisi vrednosti 1.961 721 2.566 28 

11. Drugi poslovni odhodki 685 0 307 0 

12. Finančni odhodki 257 0 239 0 

13. Drugi odhodki 147 24.079 163 14.769 

14. SKUPAJ ODHODKI 38.765 62.068 40.552 153 

            

15. POSLOVNI IZID 1.729 4.295 3.552 121 

 

 

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

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

sklenjenih z etažnimi lastniki.  

 

V letu 2020 smo namenili več pozornosti urejanju pogojev poslovanja, tako na področju upravljanja nepremičnih v lasti občin 

in drugih javnih lastnikov, kot tudi v lasti drugih etažnih lastnikov. 

 

Zaradi ugotovitve, da veljavne cene ne omogočajo kritja stroškov izvajanja dejavnosti v celoti, smo pripravili nove cene naših 

storitev, ki so bile uveljavljene s 1. 1. 2021. Zaradi tega ukrepa do sedaj nismo prejeli nobene odpovedi izvajanja. Smo se pa 

odločili sami podati odpoved dvema objektoma v Občini Cerkno – iz razloga nezmožnosti zagotovitve pogojev za rentabilno 

poslovanje. 

  

K izboljšani uspešnosti poslovanja je pripomogla tudi racionalizacija pri kadrih, saj smo število zaposlenih zmanjšali za enega 

delavca. 

 

Skladno z načrtovanim smo uspešno realizirali tudi pomembno izboljšavo v poslovanju dejavnosti upravljanja. Z osemintride-

setimi glavnimi dobavitelji smo do sedaj uspeli skleniti pogodbe o sodelovanju, s katerimi smo iztržili do 10 % nadomestila za 

prevzem rizika izterjave oziroma neplačil.  

 

V spodnji tabeli je pregled števila dobaviteljev glede na dosežen odstotek nadomestila. 

 

%  3 4 4,5 5 5,1 6 10 

Število dobaviteljev 2 0 1 1 1 32 1 

 

Na dan 31. 12. 2020 smo upravljali s 1598 enotami etažnih lastnikov, kar je za 3 % več kot v letu 2019.  

 

Število enot v upravljanju (etažni lastniki) 2020 2019 2018 I 20/19 

Stanovanja 1.456 1.452 1.422 100,3 

Poslovni prostori 142 139 116 102,2 

Skupaj 1.598 1.552 1.435 103,0 

 

Upravljamo tudi z enotami v lasti občin, Zdravstvenega doma in Stanovanjskega sklada RS. Skupaj beležimo 226 takšnih enot. 

Med njimi so stanovanja, poslovni prostori in različni objekti na podeželju, npr. stare osnovne šole ipd. Največ enot je seveda 

v lasti Občine Idrija. 

 

Število enot v upravljanju (Občine, ZD in SSRS) 2020 2019 2018 I 20/19 

Stanovanja 144 152 150 94,7 

Poslovni prostori 77 81 79 95,1 

Na podeželju 5 0 0 0,0 

Skupaj 226 233 229 97,0 
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V spodnji tabeli so gornje enote prikazane še glede na njihovo vrsto in lastništvo.  

 

Število stanovanj v upravljanju v lasti občin in drugih javnih 
lastnikov 

2020 2019 I 20/19 

Stanovanja OBČINA IDRIJA 103 107 96,3 

Stanovanja OBČINA CERKNO 32 33 97,0 

Stanovanja OBČINA ŽIRI 2 3 66,7 

Stanovanja ZDRAVSTVENI DOM 1 1 100,0 

Stanovanja SSRS 6 6 100,0 

Poslovni prostori OBČINA IDRIJA 77 77 100,0 

Objekti na podeželju 5 5 100,0 

Skupaj 226 232 97,4 

 

Z Občino Idrija smo sklenili aneks z veljavnostjo od 1. 10. 2020, ki je podlaga za nov način obračuna naših storitev, ki je 

omogočil izboljšanje kritja stroškov izvajanja te dejavnosti. 

 

Dejavnost je v letu 2020 beležila negativen rezultat v višini 8.902 €. Razlogov je več, med drugim smo v letu 2020 dosledneje 

evidentirali stroške dela te dejavnosti. Poslovanje leta 2020 bremeni tudi za 20.888 € predvednotovalnih poslovnih odhodkov, 

ki predstavljajo oblikovanje popravkov terjatev do kupcev (3.832 €) ter odpis razlik nepojasnjenih saldov iz preteklih let na 

kontih stanovanjske dejavnosti (17.056 €). 

 

Brez vpliva teh odhodkov bi dejavnost poslovala pozitivno, in sicer v višini 11.986 €. V letu 2021 bo na dejavnosti zaposlen en 

delavec manj, kar bo vplivalo na nižje stroške dela, s tem pa tudi na boljši poslovni izid.  
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 UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN  Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 190.010 226.399 173.723 130 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 

3. Finančni prihodki 516 569 274 207 

4. Drugi prihodki 982 32.373 850 3.809 

5. SKUPAJ PRIHODKI 191.508 259.341 174.847 148 

            

6. Stroški mat., blaga 4.310 15.364 5.469 281 

7. Stroški storitev 49.018 52.781 45.716 115 

8. Najemnina infrastrukture 0 0 0 0 

9. Stroški dela 145.293 161.119 112.521 143 

10. Odpisi vrednosti 7.676 30.164 6.795 444 

11. Drugi poslovni odhodki 4.283 1.994 902 221 

12. Finančni odhodki 2.864 2.048 1.334 153 

13. Drugi odhodki 1.637 4.772 2.543 188 

14. SKUPAJ ODHODKI 215.081 268.243 175.281 153 

            

15. POSLOVNI IZID -23.573 -8.902 -433 2.054 

 

 

Energetika in servis 
 

Enota Energetike je svoje poslovanje zaključila nekaj kasneje od načrtovanega, saj je novi koncesionar dejavnost prevzel šele 

s 1. 9. 2020. Dva delavca te dejavnosti sta posledično dobila odpoved delovnega razmerja. Skupni strošek odpravnin za oba 

delavca je znašal nekaj manj kot 2.900 €. En delavec je bil premeščen na novo enoto servis, kjer bo delal različna dela znotraj 

podjetja.  

 

Ob pregledu poslovanja te enote še za leto 2019 in tudi v tekočem letu, je bilo na tej enoti ugotovljenih vrsta pomanjkljivosti in 

nepravilnosti. Med njimi izstopa problematika pogodbe z izvajalcem gradnje plinskih priključkov in drugih objektov, ki je bila 

sklenjena pod nekaterimi, za Komunalo neugodnimi, celo škodljivimi pogoji. Zaradi ukinitve dejavnosti je bilo treba pogodbo 

odpovedati.  

 

Dodatno izgubo so povzročile tudi druge neracionalne odločitve: nabava materiala (cevi v vrednosti 1.900 €) še pred potrditvijo 

naročila, do realizacije pa nikoli ni prišlo. Podobna zgodba je vezana na nabavo plinske peči za nekega zasebnega naročnika, 

katerega projekt se prav tako ni realiziral. Peč smo uspeli naknadno prodati. Cevi pa bodo morale verjetno v odpis, saj niso 

bile ustrezno skladiščene in zaradi tega niso primerne za vgradnjo. 

 

V drugi polovici leta smo imeli tudi nekaj več kot 2.600 € stroškov iz naslova sanacije plinske postaje zaradi reklamacije na-

ročnika, ker je v postajo vdirala voda. 

 

Dejavnost je sicer ustvarila za 39.501 € negativnega rezultata. Pri tem pojasnjujemo, da je treba to dejavnost obravnavati kot 

enotni sistem skupaj z dejavnostjo oskrbe s toploto. Skupni rezultat poslovanja obeh dejavnosti za leto 2020 znaša 6.527 €. 
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ENERGETIKA IN SERVISNA SLUŽBA - trg  Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 50.891 60.148 231.682 26 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 

3. Finančni prihodki 115 142 251 57 

4. Drugi prihodki 218 19.457 478 4.071 

5. SKUPAJ PRIHODKI 51.224 79.747 232.411 34 

            

6. Stroški mat., blaga 22.191 8.337 67.056 12 

7. Stroški storitev 7.004 16.359 22.518 73 

8. Najemnina infrastrukture 0 0 0 0 

9. Stroški dela 30.350 73.971 128.871 57 

10. Odpisi vrednosti 5.284 10.870 11.545 94 

11. Drugi poslovni odhodki 1.858 593 726 82 

12. Finančni odhodki 637 1.009 1.898 53 

13. Drugi odhodki 364 8.109 948 855 

14. SKUPAJ ODHODKI 67.687 119.248 233.563 51 

            

15. POSLOVNI IZID -16.463 -39.501 -1.152 3.428 

 

 

 

Upravljanje športnih in kulturnih objektov (UŠKO) 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

skega gledališča za neprofitni namen. 

 

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

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

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

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

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

programe sofinancira Občina Idrija. Glavnino prihodkov dvorane v Sp. Idriji 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. 

 

V letu 2020 je bila dejavnost močno zaznamovana z vplivom epidemije. Veliko pozornosti je bilo treba v času izvajanja dejav-

nosti nameniti dodatnim ukrepom čiščenja objektov, v skladu z navodili NIJZ. V času, ko so bili objekti zaprti (to je velik del 
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leta), so se izvedla generalna čiščenja. Delavki, zaposleni na tej dejavnosti, sta bili v času zaprtja razporejeni na čiščenje 

poslovne stavbe, saj smo za navedeni čas odpovedali sodelovanje zunanjemu izvajalcu. 

 

Prihodki in stroški dejavnosti 

 

Enota v letu 2020 sicer pri poslovanju beleži visok presežek v višini 205.896 €.  To je skoraj v celoti odraz prihodkov, doseženih 

na podlagi priznanega zahtevka Občini Idrija za kritje preteklih izgub te dejavnosti, ki je znašal 205.602 €.  

 

Iz rednega poslovanja so zaradi epidemije prihodki precej okrnjeni, zmanjšanemu obsegu poslovanja pa so v večini sledili tudi 

stroški.  

 

Običajnega tržnega dela prihodkov preteklih leti iz naslova različnih prireditev, v letu 2020 zaradi epidemije ni bilo mogoče 

izvesti, kar je vplivalo na padec prihodkov v tem segmentu. 

 

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  Vrednost del v € 

Športno rekreacijski center Obnova stavbnega pohištva in menjava vrat tuš kabini n vrat WC 12.366 € 

ŠRC Menjava strešne kritine in menjavo strelovoda 67.938 € 

 

 

UŠKO Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 236.287 459.523 289.639 159 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 

3. Finančni prihodki 423 247 238 104 

4. Drugi prihodki 805 17.730 2.832 626 

5. SKUPAJ PRIHODKI 237.514 477.500 292.709 163 

            

6. Stroški mat., blaga 32.049 29.307 39.909 73 

7. Stroški storitev 76.767 95.957 124.154 77 

8. Najemnina infrastrukture 0 0 0 0 

9. Stroški dela 114.908 120.038 117.466 102 

10. Odpisi vrednosti 8.128 8.677 209.668 4 

11. Drugi poslovni odhodki 1.790 644 11.978 5 

12. Finančni odhodki 2.348 1.614 2.886 56 

13. Drugi odhodki 1.342 15.367 5.248 293 

14. SKUPAJ ODHODKI 237.331 271.604 511.309 53 

            

15. POSLOVNI IZID 183 205.896 -218.601 194 

 

 



Komunala Idrija                                                                                                                              Letno poročilo za leto 2020 

60 
 

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

upravičenih stroškov iz naslova investicijsko vzdrževalnih del oziroma opravljenih ur zaposlenih na področju UŠKO, kar bo 

temeljni pogoj za zagotovitev rentabilnega poslovanja tudi v prihodnje. 

 

 

Servis 
 

Enoto servis smo oblikovali po zaključku delovanja enote Energetika – servis s 1. 8. 2020. Namen te enote, v katero sta raz-

porejena dva delavca, je izvajanje nalog za ostale dejavnosti. V letu 2020 sta velik del nalog izvajala v sklopu ravnanja s ko-

munalnimi odpadki, kot je zbiranje kosovnih odpadkov in urejanje ekoloških otokov, čiščenje in opremljanje zabojnikov z no-

vimi napisnimi znaki.  

 

Prav tako izvajata naloge za dejavnost upravljanja nepremičnin. V primeru, da bo enota v prvi polovici leta 2021 poslovala 

negativno, bo potrebno sprejeti ustrezne ukrepe. 

SERVIS  Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Poslovni prihodki 6.148 18.676 0 0 

2. Prihodki iz naslova omrežnine 0 0 0 0 

3. Finančni prihodki 6 54 0 0 

4. Drugi prihodki 12 29.865 0 0 

5. SKUPAJ PRIHODKI 6.166 48.595 0 0 

            

6. Stroški mat., blaga 1.037 9.419 0 0 

7. Stroški storitev 1.215 4.949 0 0 

8. Najemnina infrastrukture 0 0 0 0 

9. Stroški dela 1.758 31.155 0 0 

10. Odpisi vrednosti 2.033 3.843 0 0 

11. Drugi poslovni odhodki 25 62 0 0 

12. Finančni odhodki 34 345 0 0 

13. Drugi odhodki 20 950 0 0 

14. SKUPAJ ODHODKI 6.121 50.723 0 0 

            

15. POSLOVNI IZID 44 -2.128 0 0 
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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 

2020, 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 
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Družba zagotavlja uresničevanje načela stanovitnosti in računovodskih usmeritev tudi v letu 2020. V obravnavanem poslovnem 

letu tudi ni spreminjala računovodskih ocen. 

 

BILANCA STANJA  

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

20.  

 

SREDSTVA 

 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Opredmetena osnovna sredstva 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

meznega osnovnega sredstva presodi glede na pričakovano dobo koristnosti. 

 

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

  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

ugotovitev nadomestljive vrednosti pri pripoznanju zadnje izgube zaradi oslabitve. 

 

Zaloge 

 

Zaloge materiala razvrščamo v naslednje kategorije: 

· zaloge surovin in materiala v skladišču, 

· zaloge nadomestnih delov v skladišču, 

· zaloge drobnega inventarja in embalaže v skladišču, 

· zaloge zaščitnih sredstev v skladišču. 

 

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

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

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

po zadnjih.  

 

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

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

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

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

da njihova vrednost ne presega čiste iztržljive vrednosti. 

 

Kratkoročne finančne naložbe 

 

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

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

podjetje nima. 

 

Poslovne terjatve 

 

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

vanje so sestavni del kratkoročnih finančnih naložb. 

 

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

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

vitev dobave vode 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. 

 

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

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

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

 

Denarna sredstva 

 

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

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

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

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

Kapital 

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

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

so prikazane in razvrščene v skladu z določili SRS 8. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

 

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

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

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

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

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

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

 

Dolgovi 

 

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

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

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

 

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

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

stanja, se razvrstijo med kratkoročne dolgove.  

 

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

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

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

dnotenju dolgov. 

 

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

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

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

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

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

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

kapitala v zvezi z dolgovi.  

 

Kratkoročne časovne razmejitve 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

 

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

 

Prihodki 

 

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

 

Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki. Prihodki od prodaje so tisti, 

ki izhajajo iz pogodb s kupci o prodaji blaga in storitev. Prihodki od prodaje odražajo prenose (dobave) pogodbeno dogovorje-

nega blaga in storitev kupcem, in sicer v višini pričakovanih nadomestil, do katerih bo organizacija upravičena v zameno za to 

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

prihodki. 

 

Finančni prihodki so prihodki od investiranja, ki jih sestavljajo obračunane obresti in deleži v dobičku drugih ter prevrednoto-

valni  finančni prihodki. Prevrednotovalni finančni prihodki nastajajo tudi ob odpravi pripoznanja finančnih naložb, in sicer ob 

presežku poštene vrednosti prejetega nedenarnega nadomestila nad knjigovodsko vrednostjo. 

 

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in drugi prihodki, ki povečujejo poslovni izid. 

 

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z 

zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bo 

organizacija zanje prejela nadomestilo. 

 

Organizacija pripozna prihodek od prodaje, ko izpolni pogodbeno obvezo. Pogodbena obveza je izvršitvena obveza organiza-

cije, da kupcu dobavi ali opravi pogodbeno dogovorjeno (obljubljeno) blago ali storitve. Izvršitveno obvezo organizacija izpolni 

(ali izpolnjuje) s prenosom pogodbeno dogovorjenega blaga ali storitve kupcu. Blago in storitve so prenesene, ko ga oz. jih 

kupec pridobi v obvladovanje, ki se lahko izvede v določenem trenutku ali postopoma. 

 

Organizacija presoja prenos obvladovanja na kupca s pomočjo kazalcev: 

• organizacija ima trenutno pravico do plačila za blago ali storitve; 

• kupec ima lastninsko pravico do sredstva; 

• organizacija je prenesla fizično posedovanje sredstva; 

• kupec prevzame pomembna tveganja in koristi  na osnovi lastništva sredstva; 

• kupec je sredstvo sprejel. 

 

Prihodki se pripoznajo v znesku, ki odraža transakcijsko ceno, ki se razporedi na samostojno izvršitveno obvezo. Transakcijska 

cena je znesek nadomestila, do katerega organizacija pričakuje, da bo upravičena v zameno za prenos blaga in storitev na 

kupca, razen zneskov, ki se zbirajo v imenu tretjih oseb. 

 

Nadomestilo lahko vključuje fiksne zneske,  variabilne zneske ali oboje. Pri določanju transakcijske cene se upoštevajo učinki: 

• variabilnega nadomestila (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. 



Komunala Idrija                                                                                                                              Letno poročilo za leto 2020 

67 
 

 

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in postavke iz prejšnjih obdobij, ki v tekočem obračunskem obdobju zmanjšu-

jejo poslovni izid pod tistega, ki izhaja iz rednega poslovanja, kot so kazni, odškodnine in druge neobičajne postavke. 

 

IZKAZ GIBANJA KAPITALA 

 

Izkaz gibanja kapitala je sestavljen po SRS 23. Je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje spremembe vseh sestavin kapitala 

zajetih v bilanci stanja. Spremembe so prikazane v sestavljeni razpredelnici.  
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Razkritja posameznih postavk v bilanci stanja 
 

SREDSTVA  

31.12.2020 31.12.2019 

2.814.348 2.773.901 

A.  DOLGOROČNA SREDSTVA  1.166.267 1.385.954 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 59.227 70.811 

1. Neopredmetena sredstva   59.227 70.811 

II. Opredmetena osnovna sredstva  1.107.040 1.315.142 

1.  Zemljišča in zgradbe 519.044 532.790 

a) Zemljišča 179.604 179.604 

b) Zgradbe 339.440 353.186 

3. Druge naprave in oprema 587.996 782.352 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA  1.645.514 1.377.102 

II. Zaloge  105.083 120.585 

1. Material 105.083 120.585 

4.  Predujmi za zaloge 0 0 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve  1.253.533 1.211.490 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 938.117 816.001 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 315.416 395.489 

V. Denarna sredstva 286.899 45.026 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 2.567 10.846 

        

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  
  2.814.348 2.773.901 

A. KAPITAL  730.595 404.914 

I. Vpoklicani kapital  210.936 210.936 

II. Kapitalske rezerve 742.504 1.075.847 

III. Rezerve iz dobička  23.744 23.744 

VI. Preneseni čisti poslovni izid -246.589 -427.666 

VII.  Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 -477.947 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  13.570 75.007 

I. Dolgoročne finančne obveznosti  13.570 75.007 

Č.  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  2.053.785 2.279.149 

II. Kratkoročne finančne obveznosti  477.442 302.725 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 1.576.343 1.976.424 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 16.399 14.828 

  ZABILANČNA EVIDENCA 23.055.429 24.293.132 
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SREDSTVA (2.814.348 €) 

DOLGOROČNA SREDSTVA (1.166.267 €) 
 

Neopredmetena sredstva (59.227 €) 

 

Med neopredmetenimi sredstvi so evidentirane le licence za različne računalniške aplikacije. Njihova vrednost se je glede na 

lani zmanjšala, saj je bilo investiranja manj kot preteklo leto. 

 

 Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2020 Vrednost 

NABAVNA VREDNOST   

Stanje 1.1.2020 145.971 

Pridobitve  0 

Odtujitve   7.024 

Investicija v teku  0 

Stanje 31.12.2020 138.947 

POPRAVEK VREDNOSTI   

Stanje 1.1.2020 75.159 

Pridobitve 0  

Odtujitve 7.024 

Amortizacija  11.585 

Stanje 31.12.2020 79.720 

Neodpisana vrednost   1.1.2020 70.812 

Neodpisana vrednost   31.12.2020 59.227 

 

Skladno z ugotovitvami inventurne komisije ter na podlagi sklepa direktorice družbe, sta se odpisali neopredmeteni sredstvi, 

ki nista bili več v uporabi. Ob odpisu ista imeli za 590,40 € knjigovodske vrednosti, njuna nabavna vrednost je skupaj znašala  

7.024,00 €.  

 

Opredmetena osnovna sredstva (1.107.040 €) 

 

Knjigovodska vrednost dolgoročnih sredstev se je v letu 2020 v primerjavi s preteklim letom zmanjšala (za 16 %), saj je bil 

investicijski zagon v letu 2020 preskromen, da bi kril zmanjšanje zaradi amortiziranja oziroma izločitev OOS in NS. 

 

Gibanje OS za leto 2020  Zemljišča (€) Zgradbe (€) 
Oprema in nado-

mestni deli (€) 
Drobni in-
ventar (€) 

Opredme-
tena 

osnovna 
sredstva 
v izdelavi 

(€) 

SKUPAJ (€) 

NABAVNA VREDNOST             

Stanje 01/01-2020 179.604 820.608 2.639.701 29.095 0 3.669.008 

Pridobitve 0 0 9.042 307 0 9.349 

Odtujitve 0 733 180.343 1.243 0 182.319 

Stanje 31/12-2020 179.604 819.875 2.468.400 28.159 0 3.496.038 
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POPRAVEK VREDNOSTI             

Stanje 01/01-2020 0 467.422 1.857.379 29.065 0 2.353.866 

Odtujitve 0 366 176.353 1.243 0 108.837 

Amortizacija 0 13.379 199.711 4 0 219.985 

Stanje 31/12-2020 0 480.435 1.880.737 27.826 0 2.388.998 

Neodpisana vrednost        01/01-2020 179.604 353.186 782.322 30 0 1.315.142 

Neodpisana vrednost       31/12-2020 179.604 339.440 587.663 333 0 1.107.040 

 

V obravnavanem obdobju smo nabavili nekaj manjših orodij oziroma strojev, npr. vrtalnike, kosilnice, različne testerje in meril-

nike, nekaj računalniške opreme. Skupna vrednost nabav je znašala 9.379,36 €.  

 

Vse nove nabave so bile financirane iz lastnih virov. 

 

Skupaj smo v letu 2020 pri prodaji osnovnih sredstev realizirali za 19.459,40 € prevrednotovalnih poslovnih prihodkov. Na-

bavne vrednosti teh sredstev so skupaj znašale 143.373,88 €, ob prodaji pa so bila skoraj v celoti že amortizirana, saj so 

izkazovala le za 410,76 € knjigovodske vrednosti. 

 

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

NS, katerih nabavne vrednosti so skupaj znašale 45.968,76 €, ob odpisu pa so nekatera še izkazovala knjigovodske vrednosti 

(v skupnem znesku 4.582,44 €). Med njimi so sredstva, ki so bila zastarela, poškodovana ali kako drugače neuporabna za 

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

 

V nadaljevanju navajamo primerjalno tabelo neodpisanih vrednosti za tekoče in preteklo poslovno leto, in sicer po posameznih 

vrstah osnovnih sredstev. 

 

Neodpisane vrednosti OS po vrstah 31.12.2020 Delež (%) 31.12.2019 Delež (%) 

Zemljišča 179.604 15,40 179.604 12,96 

Zgradbe in objekti 339.440 29,10 353.186 25,48 

Oprema 587.663 50,39 782.322 56,45 

Drobni inventar 333 0,03 30 0,00 

Neopredmetena sredstva 59.227 5,08 70.812 5,11 

Skupaj 1.166.267 100,00 1.552.033 100,00 

 

Poslovna stavba, katere tržna vrednost je bila s strani pooblaščenega cenilca ocenjena na 582.706,77 €, je bila v letu 2020 

obremenjena s hipoteko za zavarovanje terjatev iz naslova odobrenega limita, ki ga imamo pri banki DBS d.d. 

 

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 (1.645.514 €) 
 

Zaloge (105.083 €) 

 

Na bilančni presečni dan so se v primerjavi z letom prej zaloge materiala znižale za 12,86 %. Znižanje zalog je delno posledica 

uskladitve ob inventurnem popisu, delno pa tudi zmanjšanja obsega poslovanja. 
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 Stanje zalog materiala 31.12.2020 31.12.2019 I 20/19 

31 Zaloge surovin in materiala 99.530 119.024 83,62 

310 Zaloge surovin in materiala v skladišču 98.830 117.729 83,95 

310 Zaloge nadomestnih delov v skladišču 700 1.295 54,05 

32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže 5.553 1.561 355,73 

320 Zaloge drobnega inventarja in embalaže v skladišču 193 1.561 12,36 

320 Zaloge zaščitnih sredstev v skladišču 3.008 0 - 

320 Zaloge zabojnikov v skladišču 2.352 0 - 

  Skupaj zaloge 105.083 120.585 87,14 

 

 

Družba preveri uporabnost in unovčljivost zalog materialov. Z letno inventuro, izvedeno dne 31. 12. 2020, je bilo ugotovljenih 

za 4.990,20 € inventurnih viškov in za 16.757,13 € mankov. Pri analizi vzrokov navedenih neskladij je bilo ugotovljeno, da so 

zlasti posledica napačno ugotovljenih popisnih stanj v preteklih letih – še posebej v skladišču pokopališko-pogrebne dejavnosti. 

Pomembno oviro pri organiziranju skladiščnega poslovanja, s tem pa tudi pri zagotavljanju pogojev za kakovosten nadzor in 

popis sredstev, še vedno predstavlja velika razdrobljenost skladiščnih prostorov. Veliko pozornosti namenjamo tudi izboljša-

vam pri računalniškem (in računovodskem) opismenjevanju zaposlenih, ki so odgovorni za ta del evidenc, izboljšujemo tudi 

optimiziranje nabavnih poti. 

       

Kratkoročne poslovne terjatve (1.253.533 €) 

 

V okviru postavke kratkoročnih poslovnih terjatev so evidentirane naslednje vrste terjatev: 

 

Kratkoročne poslovne terjatve po vrstah 31.12.2020 31.12.2019 I 20/19 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 938.117 816.001 114,97 

120 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 1.117.681 945.980 118,15 

129 Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev -179.564 -129.979 138,15 

13 Kratkoročno dani predujmi in varščine 3.704 5.721 64,74 

14 Kratkoročne terjatve do kupcev iz poslovanja za tuj račun 226.387 290.250 78,00 

15 Kratkoročne terjatve za obresti 1.382 273 506,23 

16 Druge kratkoročne terjatve 83.943 99.245 103,56 

  SKUPAJ 1.253.533 1.211.490 105,24 

 

 

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. 

 

Na bilančni presečni dan izkazujemo naslednje vrste terjatev do kupcev: 
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Kratkoročne terjatve do kupcev 31.12.2020 31.12.2019 I 20/19 

Komunalne storitve VKS  577.514 470.840 85,76 

Redni računi   509.024 386.919 94,88 

Najemnine grobov  2.735 101 17,78 

Energetika  28.408 88.120 90,89 

Slabitev terjatev   -179.564 -129.979 71,25 

SKUPAJ 938.117 816.001 88,26 

 

Glede na preteklo leto so kratkoročne poslovne terjatve višje, zlasti na račun višjih terjatev do kupcev, pri čemer so terjatve iz 

poslovanja za tuj račun za približno 12 % nižje – te se nanašajo večinoma na dejavnost upravljanja večstanovanjskih objektov. 

K zvišanju terjatev do kupcev so pomembno prispevale višje terjatve do lokalnih skupnosti (Občine Idrija), kar prikazuje spodnja 

preglednica. 

 

Pregled terjatev do lokalnih skupnosti 31.12.2020 31.12.2019 I 20/19 

Občina Idrija 346.345 260.340 133,04 

Občina Cerkno  10.401 13.270 78,38 

Občina Žiri 197 869 22,67 

 

Beležimo tudi poslabšano plačilno disciplino pri naših dolžnikih, kar v veliki meri pripisujemo posledicam okrnitve poslovanja 

ob ukrepih za omejitev Covid bolezni in dodatnem slabšanju socialnega položaja ranljivih odjemalcev. 

 

Poleg tega so na obseg terjatev vplivale tudi še vedno neurejene evidence saldakontov terjatev in neažurno izvajanje izterje-

valnih postopkov, kar je v nasprotju z našimi pričakovanji. Razlogi za takšne razmere so zlasti v resnih kadrovskih omejitvah, 

dodatno zaostrenih zaradi daljših bolniških odsotnosti oziroma odsotnosti zaradi Covid epidemije, s katerimi smo bili soočeni 

celotno lansko leto. Razmere na tem področju smo uspeli izboljšati šele na začetku leta 2021, s konsolidiranjem in okrepitvijo 

ekipe izvajalcev teh zadolžitev. 

 

Glede na navedeno in upoštevajoč tudi pomanjkljive podatke in informacije o izvedenih izterjevalnih postopkih in podlagah za 

v preteklosti evidentirane popravke vrednosti terjatev oziroma odpise, hkrati tudi ni bilo mogoče izvesti kakovostnega popisa 

terjatev in oblikovati predlogov za posamično oblikovanje dodatnih popravkov vrednosti terjatev ali odpise terjatev. 

 

Inventurna komisija je zato predlagala, da se upošteva računovodska usmeritev pavšalnega načina oblikovanja popravka vre-

dnosti terjatev najmanj v višini terjatev, starejših od enega leta. Na podlagi te usmeritve je predlagala oblikovanje dodatnega 

popravka vrednosti terjatev v znesku 45.000,00 €. Po predlogu vodje stanovanjske dejavnosti pa je bil oblikovan še popravek 

za nekatere dvomljive terjatve iz naslova te dejavnosti v višini 3.832,00 €.  

 

Med letom je bilo veliko aktivnosti namenjenih preverjanju in usklajevanju analitičnih in sintetičnih evidenc terjatev (in obve-

znosti) na kontih stanovanjske dejavnosti. Za nekatere postavke ali stanja kontov iz preteklih let ni bilo mogoče pridobiti vero-

dostojne podporne dokumentacije oziroma ustreznih analitičnih izpisov, ki bi potrjevala pravilnost teh stanj in njihovo skladnost 

z analitičnimi evidencami stanovanjske dejavnosti. Ugotovljene odmike zbirnih evidenc v glavni knjigi glede na podatke iz 

analitike smo ob koncu leta pobotali oziroma odpravili nepojasnjena stanja iz preteklih let. Iz tega naslova je bilo treba oblikovati 

za 17.056 € prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. 

 

Skupna vrednost s terjatvami povezanih prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, ki bremenijo letošnji poslovni izid, tako znaša 

65.888,05 €, kar je bistveno manj kot v preteklem poslovnem letu, ko so ti presegli 229.000 €. 
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Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (938.117 €) 

 

Struktura terjatev do kupcev po zapadlosti 31.12.2020 Delež 31.12.2019 Delež I 20/19 

Nezapadle 759.676 80,98 674.132 73,80 112,69 

Zapadle do 30 dni 64.714 6,90 45.427 4,30 142,46 

Zapadle od 31 – 60 dni 16.724 1,78 14.020 3,70 119,29 

Zapadle od 61 – 365 dni 99.039 10,56 46.204 12,00 214,35 

Zapadle nad 365 dni 177.528 18,92 166.197 23,50 106,82 

Slabitev terjatev -179.564 -19,14 -129.979 -17,40 138,15 

SKUPAJ 938.117 100 816.001 100 114,97 

 

 

Strukturni deleži najstarejših terjatev (nad 61 dni) so se glede na lani sicer znižali, vendar so se njihove vrednosti bistveno 

povečale. Kot pojasnjeno že zgoraj, bo zato naša prednostna naloga v 2021 čimprej izboljšati obvladljivost terjatev in zmanjšati 

njihov pritisk na še vedno neugodno likvidnostno situacijo podjetja.  

 

Terjatve niso zavarovane, kot je pojasnjeno že v splošnih razkritjih.   

   

Denarna sredstva (286.899 €) 

 

Na dan 31. 12 .2020 je družba izkazovala naslednjo strukturo denarnih sredstev:  

 

Struktura denarnih sredstev 31.12.2020 31.12.2019 I 20/19 

110001 TRR – Komunala  160.752 17.935 896,30 

110003 TRR – Komunala upravljanje 129.238 18.866 685,03 

110009 TRR – Prehodni konto -3.092 8.225 37,47 

SKUPAJ 286.899 45.026 650,90 

 

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (2.567 €) 
 

V tej postavki bilance stanja izkazujemo razmejene stroške, ki se nanašajo na leto 2021 (npr. stroške naročnin strokovne 

literature) ter kratkoročno nezaračunane prihodke.  

 

  
31.12.2020 31.12.2019 I 20/19 

 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

190 Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 1.157 0 - 

191 Kratkoročno nezaračunani prihodki 1.410 10.846 13,00 

Skupaj 2.567 10.846 23,67 

 

Kratkoročno nezaračunani prihodki, evidentirani na dan 31. 12. 2020, se nanašajo na storitve, ki so bile opravljene že v letu 

2020, naročnikom (Občinama) pa bodo obračunane šele v letu 2021. V zadnjem letu so se vrednosti razmejitev še dodatno 

skrčile in ne predstavljajo več pomembnih vrednosti, kakor v preteklih letih. 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (2.814.348 €) 

 

KAPITAL (730.595 €) 

 
Celotni kapital družbe je na dan 31. 12. 2020 izkazan v višini 730.595 € in je glede na leto pred tem skoraj podvojen, kar je v 
celoti posledica doseženega pozitivnega rezultata poslovnega leta 2020. Strukturo posameznih kapitalskih postavk prikazu-
jemo v naslednji preglednici: 
 

Sestavine kapitala 31.12.2020 31.12.2019 I 20/19 

90 Vpoklicani kapital 210.936 210.936 100,00 

91 Kapitalske rezerve 742.504 1.075.846 69,02 

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 -246.589 -905.609 27,23 

930 Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 0,00 0,00 - 

931 Prenesena čista izguba iz prejšnjih let -246.589 -427.663 57,66 

933 Čista izguba poslovnega leta 0,00 -477.946 0,00 

933 Čisti dobiček poslovnega leta 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ 730.595 404.917 180,43 

 

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 (742.504 €) 
 
Del kapitalskih rezerv (452.394 €) izvira iz naknadnega vplačila Občine Idrija v letu 2014 (iz naslova prenosa sredstev v uprav-
ljanju), del se nanaša na odpravo rezerv za lastne poslovne deleže v višini 338.058 € iz istega obdobja, razlika pa predstavlja 
nabrane revalorizacijske popravke iz let pred 2001.Glede na preteklo leto so se kapitalske rezerve zmanjšale za 31 % - zaradi 
porabe za delno kritje natečenih preteklih izgub, kakor je odločila skupščina družbe s sklepom št. 50/SK/2019 na svoji 7. seji. 
 
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 (-246.589 €) 
 
Del prenesene čiste izgube iz prejšnjih let se je na podlagi sklepa skupščine kril s porabo kapitalskih rezerv, kakor je pojasnjeno 
že zgoraj. Skupščina je hkrati odločila, da preostala izguba ostaja nepokrita in se krije iz dobičkov prihodnjih let. Skladno z 
zavezami iz 11. odstavka 64. člena ZGD-1 je bil celotni dosežen čisti poslovni izid leta 2020 v višini 325.677,45 € uporabljen 
za kritje prenesenih izgub. 
 
Čisti poslovni izid poslovnega leta (0 €) 
 
V poslovnem letu 2020 je družba dosegla čisti poslovni izid v višini  325.677 €, ki ga je v celoti porabila za kritje preteklih izgub, 
kot je pojasnjeno pri prejšnji točki.  
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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 (13.570 €) 

 

Dolgoročne finančne obveznosti 31.12.2020 31.12.2019 I 20/19 

Deželna banka Slovenije 0 41.667 0,00 

Porsche leasing SLO d.o.o. 13.570 33.340 40,70 

SKUPAJ 13.570 75.007 18,09 

 

Z obveznostjo  iz finančnega najema je financirana nabava več vozil za opravljanje dejavnosti.  
 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (2.053.785 €) 
 
V okviru kratkoročnih obveznosti ima družba evidentirane tako dolgove iz poslovanja kot tudi finančne obveznosti, ki se v celoti 
nanašajo na obveznosti do domačih oseb. Kratkoročnih finančnih dolgov do tujih oseb nima. 
 

Kratkoročne finančne obveznosti 31.12.2020 31.12.2019 I 20/19 

Deželna banka Slovenije  - limit TRR  416.005 233.634 178,06 

Deželna banka Slovenije - kratk. del dolg. posojila 41.667 50.000 83,33 

Porsche leasing SLO d.o.o. 19.770 19.091 103,56 

SKUPAJ 477.442 302.725 157,71 

 
V opazovanem poslovnem letu so se kratkoročne finančne obveznosti povečale, zlasti zaradi višjega koriščenja limita ob koncu 
leta, s ciljem skrajševanja zaostankov pri plačilih dobaviteljem. Podatke o zapadlosti in obrestni meri posameznih finančnih 
obveznosti navajamo v spodnji preglednici:  
 

Kratkoročne finančne obveznosti Zapadlost zadnjega obroka Obrestna mera v % 

Deželna banka d.d. - odobreni limit na TRR do 600.000 €* 31.03.2021 3,5 

Deželna banka d.d. - dolgoročni kredit  31.10.2021 2,75 

Porsche leasing d.o.o. - finančni lizing za več vozil 16.08.2022 3,5 
*limit podaljšan do 30.03.2022, obr.mera 2,90 %. 

 
Kratkoročne poslovne obveznosti sestavljajo naslednje postavke: 
 
 

Kratkoročne poslovne obveznosti 31.12.2020 31.12.2019 I 20/19 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.161.676 1.567.159 74,13 

23 Prejeti kratkoročni predujmi in varščine 540 540 100,00 

24 Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 206.624 212.823 96,99 

25 Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 129.679 126.400 102,59 

251 Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 76.816 76.058 101,00 

253 Kratkoročne obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 26.089 25.563 102,06 

254 Kratkoročne obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 14.418 12.996 110,94 

255 Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 12.356 11.783 104,86 
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26 Obveznosti do državnih in drugih institucij 72.396 62.161 116,46 

260 Obveznosti za obračunani DDV 6.535 28.193 23,18 

264 Obveznost za obračunani DDPO 33.299 0,00 - 

265 Obveznost  za prispevke od plač 19.157 18.644 102,75 

265 Obveznost  za prispevke in davke od pogodb 373 1.165 32,02 

265 Okoljske dajatve 9.564 10.693 89,44 

266 Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij – vodna po-
vračila 

3.467 3.467 100,00 

28 Druge kratkoročne obveznosti 5.428 7.340 73,95 

280 Kratkoročne obveznosti za obresti 1.864 2.774 67,20 

285 Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 3.564 4.567 78,04 

  SKUPAJ 1.576.343 1.976.424 79,76 

 

Od tega se na obveznosti do lokalnih skupnosti nanaša: 

 

Obveznosti do lokalnih skupnosti 31.12.2020 31.12.2019 I 20/19 

Občina Idrija 361.019 454.024 79,52 

Občina Cerkno  8.439 6.129 137,69 

Občina Žiri 3.338 7.303 45,71 

 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (1.161.676 €) 
 
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 znižalo za 25,87 %. Družba ima svoje obveznosti do 
dobaviteljev razčlenjene po naslednjih kontih: 
 

Obveznosti do dobaviteljev Konto 31.12.2020 31.12.2019 I 20/19 

Obveznosti do dobaviteljev v državi 220000 1.153.831 1.547.514 74,56 

Obveznosti do dobaviteljev v tujini 221000 4.250 0 - 

Obveznosti do dobaviteljev – osnovna sredstva 220001 3.595 19.645 18,30 

SKUPAJ   1.161.676 1.567.159 74,13 

 

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.  
 
V naslednji tabeli so predstavljene obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti:  

Obveznosti do dobaviteljev 2020 2019 I 20/19 

Nezapadle 663.785 793.754 83,63 

Zapadle od 1 do 30 dni 314.346 242.437 129,66 

Zapadle od 31 do 60 dni 47.146 85.462 55,17 

Zapadle od 61 do 90 dni 10.061 74.103 13,58 

Zapadle od 91 do 180 dni 79.463 136.274 58,31 

Zapadle od 181 do 365 dni 34.094 190.889 17,86 

Zapadle nad 365 dni 12.782 44.240 28,89 

Skupaj  1.161.676 1.567.159 74,13 
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Hkrati družba razkriva, da ni imela takšnih transakcij, ki bi jih začela s povezanimi strankami, vključno z zneski takšnih trans-

akcij, naravo razmerja s povezanimi strankami in drugimi podatki o transakciji, potrebnimi za razumevanje finančnega stanja 

družbe, ki bi bile pomembne in ne bi bile opravljene pod običajnimi tržnimi pogoji.  

 

Skladno z 12. točko tretjega odstavka 69. člena ZGD -1 razkrivamo, da družba nima operacij oziroma dejavnosti, ki niso 

izkazane v bilanci stanja, in njihov vpliv na družbo, njihovo tveganje ali koristi, ki iz njih izhajajo. Razkritja ne morejo vplivati na 

tveganja ali koristi za oceno finančnega stanja družbe. 

 

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (16.399 €) 
 

V okviru te postavke izkazujemo vračunane stroške (revidiranja in spremenljivega dela izplačila direktorici za leto 2020) ter 

odložene prihodke iz projekta DEUP. 

 

Zunajbilančna sredstva (23.055.429 €) 

 

Dana jamstva (900.000 €)  

 

Na podlagi zahteve posojilodajalca, Deželne banke Slovenije d.d., je bila ob obnovitvi posojila po načelu okvirnega limita na 

transakcijskem računu, zahtevano dodatno zavarovanje v obliki zastave poslovne stavbe na sedežu podjetja. 

 

Zunajbilančna sredstva rezervnega sklada (1.199.153 €) 

 

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 
31.12.2020 

Pasiva na dan 
31.12.2020 

Dolgoročna obveznost za sredstva rezervnega sklada  999000   1.165.527 

Dolgoročna obveznost do občine Idrija 999100   22.226 

TRR rezervni sklad 995110 986.971   

TRR rezervni sklad - SV.B. 6 995111 144   

Depoziti RS 995112 140.000   

Terjatve za obresti RS 995150 365   

Terjatve do etažnih lastnikov za RS 995120 72.492   

Prenos sredstev- prehodni konto 995190 -818   

Obveznost do dobaviteljev iz RS 999220   10.752 

Obveznost do dobaviteljev iz RS- Sedejev trg 999280   649 

Saldo    1.199.153 1.199.153 

 

Infrastruktura v najemu ( 20.956.276 €)  

 
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). 
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Razkritja posameznih postavk v izkazu poslovnega izida 
 
Členitev izkaza poslovnega izida je uveljavljena glede na določbe drugega odstavka 62. člena ZGD in pojasnila niso potrebna. 
 

PRIHODKI IN ODHODKI Načrt 2020 2020 2019 I 20/19 

1. Čisti prihodki od prodaje 5.245.448 5.239.200 5.482.356 96 

  Usredstveni lastni proizvodi in storitve 0 692 0  - 

4. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. posl. prih. 2.300 299.755 23.188 1.293 

I. Poslovni prihodki 5.247.748 5.539.647 5.505.545 101 

5. Stroški blaga materiala in storitev 3.102.709 3.067.579 3.638.987 84 

a) 
nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega 
materiala 

794.890 666.331 827.689 81 

b) stroški storitev 2.307.819 2.401.248 2.811.297 85 

6. Stroški dela 1.723.388 1.762.294 1.779.397 99 

a) stroški plač 0 1.268.119 1.278.879 99 

b) stroški socialnih zavarovanj 0 239.163 245.014 98 

b. 1 stroški za pokojninsko zavarovanje 0 141.925 145.690 97 

c) drugi stroški dela 0 255.012 255.505 100 

7. Odpisi vrednosti 254.949 294.513 460.848 64 

a) amortizacija 234.949 224.043 227.643 98 

b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS 0 4.582 4.102 112 

c) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obr. sredstvih  20.000 65.888 229.103 29 

8. Drugi poslovni odhodki 98.150 69.298 92.530 75 

II. Poslovni odhodki 5.179.197 5.193.684 5.971.762 87 

III. Dobiček ali izguba iz poslovanja 68.551 345.963 -466.217 174 

9. Finančni prihodki iz danih posojil 0 12 12.730 0 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  6.300 3.660 6.425 57 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 24.000 21.222 25.185 84 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  11.000 1.318 11.440 12 

15. Drugi prihodki  12.000 32.310 25.510 127 

16. Drugi odhodki  20.000 428 19.769 2 

V. Poslovni izid pred obdavčitvijo 31.851 358.977 -477.947 175 

17. Davek iz dobička   33.299     

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja   325.677     
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PRIHODKI 
 
Prihodke iz poslovanja ima družba razčlenjene po posameznih dejavnostih, ki jih izvaja. Glede na preteklo leto so ostali na 
enaki ravni, kljub prenehanju izvajanja energetske dejavnosti – zlasti na račun izboljšanih prihodkov iz GJS varstva okolja in 
pridobljene subvencije Občine Idrija za kritje preteklih izgub. Prevrednotovalni poslovni prihodki so nastali v celoti iz iztržkov 
pri prodaji osnovnih sredstev. 
 

Poslovni prihodki 2020 2019 I 20/19 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.765.229 2.005.822 88,01 

Oskrba s pitno vodo - OPV 456.704 420.655 108,57 

Omrežnina - vodovod 544.337 531.646 102,39 

Odvajanje odpadne vode – kanalizacija 133.499 102.248 130,56 

Omrežnina - kanalizacija 340.905 335.678 101,56 

Čiščenje odpadne vode . ČN 244.508 201.962 121,07 

Omrežnina - ČN 278.121 257.102 108,18 

Greznice in MKČN 71.849 74.766 96,10 

Omrežnina greznice in MKČN 79.390 50.202 158,14 

Ravnanje s komunalnimi odpadki - RKO 758.089 624.527 121,39 

Cena javne infrastrukture - RKO 23.768 31.612 75,19 

Količinski poračuni - RKO   13.799 0,00 

Energetika 105.458 171.267 61,58 

Pogrebna in pokopališka dejavnost - PPD 56.694 56.401 100,52 

Tržne storitve - upravljanje stanovanj 169.887 170.529 99,62 

Upravljanje nepremičnin OI 0 -182 0,00 

Upravljanje UŠKO 210.736 412.655 51,07 

Prodaja - dimnikarska služba 26 21.664 0,12 

Tržne storitve - ostalo 0 3 0,00 

Drugi poslovni prihodki (subvencija izgube UŠKO, subvencije COVID,…) 280.295 0 - 

Prevrednotovalni prihodki 19.460 23.189 83,92 

SKUPAJ 5.538.955 5.505.545 100,61 

 

Največji delež drugih poslovnih prihodkov predstavlja pridobljena subvencija Občine Idrija za kritje preteklih izgub dejavnosti 

UŠKO v višini 205.602 €. Razlika v višini 74.693 € se skoraj v celoti nanaša na prejete subvencije iz naslova interventne 

zakonodaje ob epidemiji Covid bolezni, kar vključuje povračila izplačanih kriznih dodatkov, nadomestil za odsotnosti zaradi 

višje sile ter oprostitev prispevkov za PIZ. V zvezi s tem razkrivamo, da ne gre za pogojno prejete podpore, za katere bi 

obstajalo tveganje vračila. Prihodkov iz naslova odpusta najemnin nismo dosegali. 

 

Finančni prihodki  Kto. 2020 2019 I 20/19 

Finančni prihodki iz deležev 770000 0 12.730 0,00 

Prihodki od depozitov 775000 12 5 240,00 

Prihodki od zamudnih obresti 775002 3.660 6.420 57,01 

Prihodki od zamudnih obresti - najemnine 775200 0 0 - 

SKUPAJ 77 3.672 19.155 19,17 

 

Kot je prikazano v zgornji tabeli, so se prihodki od zamudnih obresti izdatno zmanjšali, kar je posledica manj obračunanih 

obresti pri poplačilih po izvršbah. 
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Drugi prihodki  Kto. 2020 2019 I 20/19 

Prejete odškodnine 786000 22.292 10.754 207,29 

Prihodki iz prejšnjih obdobij 787001 7.500 - - 

Povračila sodnih stroškov 787002 2.860 2.332 122,64 

Drugi prihodki   787009 -342 12.424 -2,75 

Drugi prihodki - sofinanciranje projektov 787011 - - - 

SKUPAJ 78 32.310 25.510 126,66 

 

V okviru postavke Drugi prihodki je največji odmik glede na leto 2019 pri prejetih odškodninah, ki se v celoti nanašajo na 

uveljavljene škodne zahtevke pri zavarovalnicah. 

 

 

ODHODKI 
 

Stroški oziroma odhodki po vrstah 2020 2019 Delež 2020 v % Delež 2019 v % 

Stroški materiala 666.331 827.689 12,77 13,73 

Stroški storitev 2.401.248 2.811.297 46,03 46,64 

Stroški dela 1.762.294 1.779.397 33,78 29,52 

Amortizacija 224.043 227.643 4,29 3,78 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 70.470 233.205 1,35 3,87 

Drugi poslovni odhodki 69.298 92.530 1,33 1,53 

Finančni odhodki 22.541 36.625 0,43 0,61 

Drugi odhodki 428 19.769 0,01 0,33 

SKUPAJ 5.216.653 6.028.155 100 100 

 
 
Med posameznimi vrstami stroškov oziroma odhodkov največji delež pripada stroškom storitev, ki predstavljajo skoraj polovico 

celotne vrednosti. Od tega se pomemben del (1.147.835 € oziroma skoraj 48 % stroškov storitev) nanaša na stroške najemnine 

javne infrastrukture, ki jo zaračunava Občina Idrija.  

 
 

Stroški materiala in storitev po vrstah Kto. 2020 2019 I 20/19 

Stroški materiala 40 666.331 827.690 80,50 

Stroški materiala 400 327.257 343.323 95,32 

Stroški energije  402 252.545 358.144 70,51 

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdr-
ževanje osnovnih sredstev 

403 29.668 82.729 35,86 

Odpis drobnega inventarja in embalaže 404 36.947 18.568 198,98 

Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi ugotovlje-
nih popisnih razlik 

405 11.767 9.497 123,90 

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 406 5.410 14.038 38,54 

Drugi stroški materiala 407 2.737 1.391 196,76 

Stroški storitev 41 2.401.248 2.811.298 85,41 
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Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev 410 791.050 1.097.215 72,10 

Stroški transportnih storitev 411 62.144 67.693 91,80 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sred-
stev 

412 60.673 60.455 100,36 

Najemnine 413 1.146.835 1.144.652 100,19 

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 414 0 5.410 0,00 

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije 415 95.030 95.255 99,76 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 416 147.436 258.424 57,05 

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 417 12.111 13.377 90,54 

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z da-
jatvami, ki bremenijo podjetje 

418 50.554 68.817 73,46 

Stroški drugih storitev 419 35.415 0 - 

SKUPAJ  3.067.579 3.638.988 84,30 

 

Stroški materiala in storitev so se glede na preteklo leto zmanjšali za skoraj 16 %, kar je posledica različnih dejavnikov. Od 

pomembnejših vrst  stroškov so se najbolj skrčili stroški energije (kto 402) in nadomestnih delov za osnovna sredstva (kto 403) 

ter stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev (410), kar je na eni strani posledica zmanjšanega obsega 

poslovanja (ukinitev energetike in manj del na gradbiščih), na drugi pa tudi ukrepov racionalizacije poslovanja (večji obseg del 

smo izvedli sami, brez podizvajalcev, občutno manj je naročanja zunanjih intelektualnih storitev). 

 

Odpisi vrednosti (294.512 €) 

 

Odpisi vrednosti Kto. 2020 2019 I 20/19 

Amortizacija 43 224.042 227.643 98,42 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 430 10.994 7.658 143,56 

Amortizacija zgradb 431 13.355 14.132 94,50 

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 432 199.689 205.853 97,01 

Amortizacija drobnega inventarja 433 4 0 - 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 72 70.470 233.205 30,22 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS 720 4.582 4.102 111,70 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obr. sredstvih  722,723 65.888 229.103 28,76 

SKUPAJ   294.512 460.848 63,91 

 

Odpisi vrednosti so glede na leto 2019 nižji za več kot 36 %, kar je v največji meri posledica občutno nižjih vrednosti odpisov 

terjatev glede na pretekla leta, kar je pojasnjeno že v okviru razkritij pri postavkah terjatev.  

 

Stroški dela Kto. 2020 2019 I 20/19 

Plače zaposlencev 470 1.104.040 1.080.487 102,18 

Nadomestila plač zaposlencev 471 164.078 198.392 82,70 

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev 472 23.132 23.993 96,41 

Drugi stroški dela 473 255.012 255.505 99,81 

Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet,  
povračil in drugih prejemkov zaposlencev 

474 216.032 221.020 97,74 

SKUPAJ 47 1.762.294 1.779.397 99,04 
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Plače in druge prejemke iz delovnih razmerij družba obračunava v skladu z določbami Kolektivne pogodbe komunalnih dejav-

nosti in svojih splošnih aktov. Vsako delovno mesto je razvrščeno v ustrezni tarifni in plačilni razred ter ovrednoteno s pripa-

dajočim koeficientom, ki odraža razmerje do najenostavnejšega dela. 

 

Stroški dela so bili glede na preteklo leto nekoliki nižji, kar je predvsem posledica manjšega števila zaposlenih. Strošek dela 

na zaposlenega se je sicer povišal (za skoraj 12 %). To je delno odraz nujnih uskladitev plač zaradi zvišanja minimalne plače, 

kakor tudi uskladitve vseh plač zaradi uveljavitve nove Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, ki je zvišala 

najnižje osnovne plače po tarifnih razredih za 3,65 %. 

 

Stroške dela so dodatno obremenila še izplačila dodatkov, povezanih z epidemijo (npr. krizni dodatek), pa tudi nenačrtovana 

izplačila odpravnin iz poslovnih razlogov 

 

Postavka 2020 2019 I 20/19 

Število zaposlenih (izračunano iz opravljenih ur - AJPES) 61,52 69,05 89,09 

Število zaposlenih (izrač. iz opravljenih ur z vključenimi refundacijami) 64,36 - - 

Strošek plač - brez refundacij 1.269.405 1.278.879 99,26 

Strošek plač - z refundacijami 1.317.169 - - 

Povprečna mesečna plača na zaposlenega - z refundacijami 1.705,41 - - 

Povprečna mesečna plača na zaposlenega -brez refundacij 1.719,53 1.554,74 110,60 

 

 

Stroški dela na zaposlenega 2020 2019 I 20/19 

Število zaposlenih (izračunano iz opravljenih ur-AJPES) 61,52 69,05 89,09 

Stroški dela - skupaj 1.762.294 1.779.397 99,04 

Stroški dela na zaposlenega 28.646 25.770 111,16 

Poslovni odhodki 5.193.684 5.971.762 86,97 

Delež stroškov dela v poslovnih odhodkih 33,93 29,80 113,86 

 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2020 znašala 1.719,53 €, če upoštevamo ure in vrednosti stroškov 

plač, ki jih poročamo po metodologiji AJPES. Glede na povprečno plačo v letu 2019, se je ta povišala za 11 %. Dosežena 

plača v podjetju je za 9,3 % nižja od povprečja slovenskega gospodarstva in prav tako za 9,3 % nižja od povprečne plače 

dejavnosti (E36.000).  

 

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. 2020 2019 I 20/19 

Regres za letni dopust 473000 67.459 74.063 91,08 

Prehrana med delom 473001 76.354 66.679 114,51 

Prevozi na delo in z dela 473002 40.502 51.005 79,41 

Jubilejne nagrade 473003 7.059 10.041 70,30 

Odpravnine  473004 37.442 50.953 73,48 

Solidarnostna pomoč 473005 0 2.764 0,00 

Krizni dodatek 473006 26.195 0 - 

SKUPAJ 473 255.011 255.505 99,81 

 



Komunala Idrija                                                                                                                              Letno poročilo za leto 2020 

83 
 

Drugi stroški dela so glede na preteklo leto ostali na podobni ravni. Upadli so stroški prevoza na delo, kar je v določenem delu 

tudi posledica dela od doma. Nižji je bil tudi znesek odpravnin. Povečal se je strošek za prehrano med delom. Razlog je v 

uveljavitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterimi drugimi prejemki 

(Uradni l. RS, št 8/2020), ki je določil za zaposlene višje nadomestilo za prehrano, in sicer 6,12 €/dan. 

 

Druge stroške dela so v letu 2020 povečevala tudi izplačila kriznega dodatka, predpisanega s Covid zakonodajo, ki smo ga 

izplačali v skupni višini 26.195 €. 

 

Prejemki uprave in nadzornega sveta 

 

Prejemke direktorja za lansko leto prikazujemo v dveh stolpcih – ločeno za obdobje od 1. januarja do 31. 3. 2020, ko je družbo 

vodil začasni direktor g. Marijan Mržek, ter za obdobje po aprilu 2020, ko je vodenje družbe za mandat štirih let prevzela 

direktorica mag. Brigita Šen Kreže. Direktor (direktorica) je edini član uprave in prejema plačo na podlagi individualne pogodbe 

o zaposlitvi. Noben od direktorjev ni prejel sejnin ali deležev v dobičku družbe. 

 

Prejemki direktorja  2020 (jan-mar) 2020 (apr.-dec.) 2019 I 20/19 

Osnovna plača 9.750 44.333 55.750 97,01 

Spremenljivi prejemek  0 0 4.076  - 

Regres za letni dopust 263 788 1.050 100,05 

Jubilejna nagrada 0 0 1.035  - 

Povračila stroškov 289 2.384 4.815 55,51 

Odpravnina (zaradi odpovedi pogodbe za do-
ločen čas) 

0 0 3.730  - 

SKUPAJ 10.301 47.505 70.457 82,04 

 

 

Skladno z določbami 6. točke 2. odstavka 69. člena ZGD-1 družba razkriva, da v letu 2020 upravi ni odobrila posojil. 

 

Člani nadzornega sveta so se v letu 2020 sestali na sedmih sejah in za te prejeli skupaj 13.768,00 € bruto sejnin, kar je 

evidentirano med stroški storitev. Znesek vključuje tudi variabilni del izplačila, priznan za dodatne obveznosti NS zaradi poos-

trenega nadzora nad poslovanjem družbe.  

 

Finančni odhodki  Kto. 2020 2019 I 20/19 

Odhodki za obresti 741 21.222 36.625 57,94 

Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev  745 1.318 0 0,00 

SKUPAJ 74 22.541 36.625 61,54 

 

Finančni odhodki se nanašajo na obračunane obresti iz naslova finančnih ali poslovnih obveznosti ter odhodke iz obveznosti 

do dobaviteljev. V letu 2020 so se, v primerjavi z letom prej, znižali za 42 %, kar je odraz zmanjšanja finančnih obveznosti. 

 

Drugi odhodki Kto. 2020 2019 I 20/19 

Donacije  754 37 189 19,58 

Denarne kazni 756 0 189 0,00 

Drugi odhodki (odškodnine, povračila sodnih stroškov,...) 757 391 19.584 2,00 

SKUPAJ 75 428 19.773 2,16 
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ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA 

 

Čisti poslovni izid iz rednega delovanja 2020 2019 2020 v % 2019 v % 

Prihodki   

Čisti prihodki iz prodaje in usredstvenih 
lastnih učinkov 

5.239.892 5.482.356 93,97 98,78 

Drugi prihodki od poslovanja 299.755 23.188 5,38 0,42 

Usredstveni lastni proizvodi in storitve 692 0 0,01 - 

Prihodki financiranja 3.672 19.155 0,06 0,34 

Drugi prihodki  32.310 25.510 0,58 0,46 

SKUPAJ 5.575.629 5.550.209 100,00 100,00 

Odhodki   

Vrednost prodanih poslovnih učinkov 5.193.684 5.971.762 99,56 99,06 

Odhodki financiranja 22.541 36.626 0,43 0,61 

Drugi odhodki 428 19.769 0,01 0,33 

SKUPAJ 5.216.653 6.028.157 100,00 100,00 

 

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 2020 2019 I 20/19 

Dobiček / izguba iz poslovanja 345.963 -466.217 118,78 

Dobiček / izguba iz financiranja -18.869 -17.470 71,36 

Dobiček / izguba iz drugega poslovanja 31.882 5.741 -45,33 

Davki  -33.299 0  - 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 325.677 -477.947 111,24 

 

OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 

 
Družba je v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ugotovila davčni presežek v višini 358.978 €. Kljub visokim vrednostim 

natečenih davčnih izgub preteklih let in še drugim davčnim olajšavam, davčne osnove namreč ni mogoče znižati za več kot 63 

%. Po odbitku davka v znesku 33.299,05 €, čisti dobiček znaša 325.677,45 €. Skladno z določbami 11. odstavka 64. člena 

ZGD-1, je treba čisti dobiček v celoti uporabiti za kritje prenesenih izgub. 

 

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 31/12/2019 
210.936 0 1.075.847 23.744 0 0 0 0 0 0 -427,666 0 -477.947 404.913 

a) Preračuni za nazaj              0 

b) Prilagoditve za nazaj           4   4 

A.2. 
Začetno stanje poročevalskega 

obdobja 01/01/2020 
210.936 0 1.075.847 23.744 0 0 0 0 0 0 -905.609 0 0 404.917 

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 0 325.677 0 325.677 

a) 
Vnos čistega poslovnega izida po-

ročevalskega obdobja 
           325.677  325.677 

B.3. Spremembe v kapitalu 0 0     -333.343 0 0 0 0 0 0 0 659.020 -325.677 0 0 

 č) 
 Poravnava izgube kot odbitne 

sestavine kapitala 
  -333.343        659.020 -325.677  0 

D. Končno stanje 31/12-2020 210.935 0 742.504 23.744 0 0 0 0 0  0 -246.589 0 0 730.595 
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Izkaz bilančnega dobička 

 
Izkaz bilančnega dobička 2020 2019 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 325.677 -477.947 

Preneseni čisti poslovni izid -905.609 -427.666 

Kritje prenesenih izgub iz kapitalskih rezerv 333.343 0 

Bilančna izguba -246.589 -905.609 

 
 

PREDLOG UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA ZA KRITJE IZGUBE 

 
Skupščina je v letu 2020 odločala o kritju natečene bilančne izgube iz preteklih let. Na podlagi predloga uprave in poročila 

nadzornega sveta, je s sklepom št. 50/SK/2019, sprejetim na njeni 7. seji dne 28. 7. 2020 sklenila, da se del bilančne izgube  

v višini 333.343 € krije iz kapitalskih rezerv, razlika v višini 572.270 € pa ostane nekrita.  

 

Realiziran čisti dobiček leta 2020 je znašal 325.677 €, ki ga je uprava, skladno z določbami 11. odstavka 64. člena ZGD-1, v 

celoti uporabila za kritje prenesenih izgub. Uprava ugotavlja, da na bilančni presečni dan vrednost nekrite izgube iz preteklih 

let znaša 246.589 €.  

 

Glede na to, da je nekrita izguba v veliki meri posledica primanjkljajev pri cenah iz preteklih let, ki jih bo treba poplačati z 

mehanizmi uskladitve cen GJS v prihodnje, uprava predlaga, da razlika izgub iz preteklih let v višini 246.589 € ostane nekrita. 
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3.2. DRUGA RAZKRITJA 
 

 

Pomembnejši dogodki po datumu bilance stanja.  

 

Pomembnejših dogodkov po datumu bilance stanja ni bilo. 
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Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 32  

IZKAZI POSLOVNIH IZIDOV PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH  

1. Čisti prihodki od prodaje 1.012.037 1.157.580 588.895 217.516 421.090 471.087 125.155 6.266 28.665 58.762 110.865 7.495 1.033.787

1.1. čisti prihodki, pridob. z oprav ljanjem GJS 456.580 449.856 531.115 201.266 421.090 471.087 125.155 0 0 56.694 105.459 0 125

1.2. čisti prih., pridobljeni z oprav ljanjem GJS posebne storitve 1.936 1.351 26.774 8.297 0 0 0 0 5.950 0 0 0 1.872

1.3. čisti prih., pridob. z oprav ljanjem GJS-omrežnina 544.337 698.416 19.996 3.771 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4. prih. iz števnine in intervencijskega vzdrževanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. čisti prihodki - druge dejavnosti 9.185 7.957 11.010 4.181 0 0 6.266 22.715 2.069 5.407 7.495 1.031.791

2. Sprememba vred. zalog proiz. in nedok. proiz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 692 0 0 0 0 0 0 0

4. Drugi posl. prih.- s prevred. posl. prihodki 10.643 4.221 13.040 4.774 12.728 7.302 20.573 0 1.076 2.080 0 0 223.318

4.1. dotacije iz proračuna 9.742 4.195 12.965 4.745 11.292 7.297 3.925 0 1.074 2.065 0 0 222.996

4.2. prih. iz odprave rezervacij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. drugi poslovni prihodki 901 27 76 29 1.436 4 16.648 0 2 15 0 0 322

5. interni prihodki 70.677 52.664 37.418 15.244 97.887 35.578 27.075 0 50.599 26.260 0 0 107.555

I. Kosmati donos iz poslovanja 1.093.357 1.214.466 639.353 237.534 531.705 514.659 172.802 6.266 80.340 87.103 110.865 7.495 1.364.661

6. Stroški blaga materiala in storitev 641.969 871.376 237.891 79.489 240.197 337.647 61.624 663 12.806 31.826 62.211 905 488.975

6.1. nabavna vrednost prodanega blaga in mat. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2. stroški porabljenega materiala 122.429 77.496 52.835 22.338 88.883 72.006 16.416 20 6.170 5.064 60.859 0 141.815

6.3. stroški storitev 519.540 793.881 185.055 57.150 151.314 265.641 45.208 644 6.636 26.761 1.352 905 347.161

6.3.1. ostali stroški storitev 108.640 146.783 154.640 50.999 151.314 265.641 45.208 644 6.636 26.761 1.352 905 347.161

6.3.2. stroški najema infrastrukture 410.900 647.097 30.415 6.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Stroški dela 251.508 113.914 283.357 110.354 265.706 158.169 101.716 0 46.934 44.353 0 0 386.283

8. Odpisi vrednosti 27.241 10.281 64.683 25.450 34.786 39.947 10.506 14 8.777 2.081 296 0 70.452

8.1. amortizacija OS 20.689 7.125 56.568 22.403 31.349 31.322 8.444 14 6.398 1.123 296 0 38.310

8.2. prevred. poslovni odh. pri NDS in OOS podjetja 232 112 288 108 122 306 73 0 84 34 0 0 3.223

8.3. prevred. posl.odh. pri obratnih sredstv ih 6.319 3.043 7.827 2.939 3.316 8.319 1.988 0 2.294 924 0 0 28.918

9. Drugi poslovni odhodki 55.308 531 2.704 1.120 1.459 2.067 861 45 163 274 1.015 0 3.751

10. Interni stroški 57.558 49.937 74.006 35.000 13.962 21.557 19.217 1.670 8.984 6.579 1.215 431 230.841

II. Poslovni odhodki 1.033.585 1.046.039 662.641 251.413 556.110 559.388 193.923 2.391 77.664 85.113 64.737 1.336 1.180.301

III. Dobiček ali izguba iz poslovanja 59.772 168.427 -23.288 -13.880 -24.405 -44.729 -21.121 3.875 2.676 1.990 46.128 6.159 184.360

11. Finančni prih. iz danih posojil 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3

12. Finančni prih. iz poslovnih terjatev 449 204 618 239 607 184 207 0 60 84 0 0 1.010

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2.780 1.231 3.843 1.468 3.072 1.900 1.271 0 415 530 0 0 4.712

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 170 74 239 90 206 102 78 0 22 34 0 0 304

lV. Poslovni izid iz rednega delovanja 57.273 167.326 -26.751 -15.198 -27.074 -46.547 -22.263 3.875 2.299 1.510 46.128 6.159 180.357

16. Drugi prihodki 2.857 12.165 3.221 1.176 2.720 3.590 588 0 584 243 0 0 5.165

17. Drugi odhodki 59 28 75 28 34 75 20 0 20 9 0 0 80

V Poslovni izid pred obdavčitvijo 60.071 179.464 -23.604 -14.050 -24.388 -43.031 -21.695 3.875 2.863 1.744 46.128 6.159 185.442

Energetika - 

GJS Idrija

Plaketiranje - 

GJS Idrija 

Obvezne GJS varstva okolja

Tržne dejavnosti

Druge GJS

Vzdrževanje 

jav. površin 

- GJS Idrija

Ravnanje s 

kom. 

odpadki - 

GJS Cerkno

Vzdrževanje 

občinskih 

cest - GJS 

Idrija

Zimska 

služba - 

GJS Idrija

Sejemska 

dejavnost - 

GJS Idrija

24-urna 

dežurna 

služba - 

GJS Idrija

Vzdrževanje 

pokopališč - 

GJS Idrija

Z.š.
Izkazi poslovnih izidov po dejavnostih in občinah za 

leto 2020
Oskrba s pitno 

vodo - GJS 

Idrija

Odvajanje 

in čiščenje 

odpadne 

vode - GJS 

Ravnanje s 

kom. 

odpadki - 

GJS Idrija 
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PRAVILNIK ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV (OZIROMA ODHODKOV) IN PRIHODKOV v družbi 

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. 

 

Pri izdelavi poslovnih izidov po dejavnosti so upoštevana sodila, ki jih je v okviru dokumenta 'Pravilnik za razporejanje stroškov 

(oziroma odhodkov) in prihodkov v družbi Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. (v nadaljevanju Pravilnik), potrdil in sprejel 

Svet ustanoviteljev podjetja na svoji 16. seji dne 8. 7. 2020.   

 

Stroški oz. odhodki in prihodki se primarno beležijo na temeljna stroškovna mesta in se jih izvirno knjiži na ustrezna stroškovna 

mesta ob njihovem nastanku. Na splošnih stroškovnih mestih se beležijo tisti stroški, ki jih v osnovi ni mogoče razporediti na 

posamezno stroškovno mesto. Takšne stroške se nadalje deli v skladu s prej navedenim Pravilnikom.  

 

Stroški oziroma odhodki zbrani na splošnih stroškovnih mestih družbe (uprava) se na posamezne dejavnosti razporedijo tako, 

da se pripišejo neposrednim stroškovnim mestom dejavnosti, pri čemer pa se uporabi sodilo, delež števila zaposlenih v posa-

mezni dejavnosti, izračunan iz opravljenih ur. 

 

Za leto 2020 smo tako stroške uprave, ki so znašali 572.441 € in so bili v primerjavi z letom 2019 nižji za 37 % (910.291 €), 

razdelili glede na spodaj navedeno tabelo: 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ Uprava 

Oskrba s pitno 

vodo ter 

nadzor 

omrežja - 

Občina Idrija

Menjava 

vodomerov in 

vzdrževanje 

priključkov - 

Občina Idrija

Odvajanje 

kom. odp. vod 

in nadzor kan. 

omrežja -  

Občina Idrija

Čišcenje 

odpadnih vod in 

nadzor čiščenja -

Občina Idrija

Praznjenje in 

pregled 

greznic in 

MKČN- o

Redni odvoz 

mešanih kom. 

odpadkov 

Občina Idrija

Redni odvoz 

mešanih kom. 

odp. Občina 

Cerkno

Redni odvoz in 

oddaja 

bioloških 

odpadkov - 

Občina Idrija

Redni odvoz in 

oddaja 

bioloških 

odpadkov - 

Občina Cerkno

Vzdrževanje 

občinskih cest - 

Občina Idrija

Zimska služba - 

Občina Idrija

Vzdrževanje 

javnih površin -

Občina Idrija

24h dežurna 

pogrebna služ. 

- Občina Idrija

Vzdrževanje 

pokopališč - 

Občina Idrija

Upravljanje 

nepremičnin

Servisna 

služba in 

energetika UŠKO Servis - trg

januar 63,86 10,70 4,80 1,86 0,31 1,51 0,61 9,29 3,19 0,34 0,20 1,69 11,17 2,62 0,95 1,52 4,84 3,96 4,31 0,00

februar 64,76 10,99 5,46 0,98 0,31 1,49 0,54 9,31 3,19 0,43 0,29 4,85 7,02 4,03 1,60 0,84 5,13 4,00 4,31 0,00

marec 61,68 10,97 5,23 1,11 0,63 1,20 0,52 8,63 3,11 0,52 0,47 3,63 8,88 2,16 0,57 1,56 5,00 4,00 3,50 0,00

april 62,91 12,00 5,68 0,58 0,83 0,90 0,60 8,83 2,57 0,63 0,30 5,36 8,56 1,09 0,53 1,47 5,00 4,00 4,00 0,00

maj 61,90 11,05 5,71 0,70 0,51 1,90 0,76 8,21 3,41 0,48 0,27 11,22 0,00 3,69 0,87 1,13 5,00 3,00 4,00 0,00

junij 62,01 11,05 5,57 0,92 0,60 2,08 0,47 8,73 3,09 0,49 0,40 10,97 0,43 3,09 0,72 1,41 4,95 3,00 4,03 0,00

julij 61,21 11,13 5,41 1,40 1,02 1,93 0,29 8,56 3,27 0,37 0,28 11,91 0,00 2,63 0,41 1,59 4,02 3,00 4,00 0,00

avgust 60,10 11,98 5,61 1,00 1,02 1,94 0,28 8,66 3,13 0,42 0,33 8,35 0,39 5,93 0,19 1,81 3,95 0,00 3,02 2,08

september 59,70 11,59 5,16 1,80 0,94 2,04 0,33 8,30 3,59 0,29 0,14 12,44 0,15 1,94 1,14 0,86 4,00 0,00 3,00 2,00

oktober 59,35 12,02 5,94 0,91 1,12 1,76 0,41 8,48 3,22 0,48 0,26 9,47 0,12 4,16 0,69 1,31 4,00 0,00 3,00 2,00

november 59,28 12,24 5,89 0,31 1,11 1,89 0,32 8,45 3,28 0,44 0,21 7,50 3,79 2,51 1,50 0,50 4,33 0,00 3,00 2,00

december 61,47 12,67 5,75 1,11 0,99 2,01 0,29 8,16 2,98 0,33 0,20 3,60 9,02 2,16 2,49 1,00 4,00 0,00 2,70 2,01

Povprečje 61,52 11,53 5,52 1,06 0,78 1,72 0,45 8,64 3,17 0,43 0,28 7,58 4,13 3,00 0,97 1,25 4,52 2,08 3,57 0,84
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PRIKAZ DOBIČKOV OZIROMA IZGUB GJS ZA PORAČUN V NASLEDNJIH OBDOBJIH 

 

V spodnji tabeli prikazujemo primerjavo doseženih poslovnih izidov (pred obdavčitvijo) v letu 2020, za posamezne sestavine cen obveznih GJS varstva okolja (in 24-urno pogrebno službo), kakor 

tudi primerjavo s priznanimi oziroma dopustnimi donosi. 

 

 

Preglednica ugotovljenih raz-
lik poslovnih izidov GJS za 
poračun v naslednjih obdob-
jih 

Oskrba s pitno vodo 
Odvajanje odpa-

dne vode Čiščenje odpadne vode Ravnanje z odpadki 

 
24-urna 
pogr. 

Idrija Idrija Cerkno 

 
 
 

Idrija 

Vodarina Omr. Storitev Omr. 
Storitev - 

ČN 
Omr. ČN 

+ greznice 

Storitev 
-grez-
nice 

Storitev 
zbiranja 

MKO Idrija 

Javna infr. 
zbiranja 

MKO Idrija 

Storitev zbi-
ranja BIO 
odpadkov 

Idrija 

Javna infr. 
zbiranja 

BIO Idrija 

Storitev zbi-
ranja MKO 

Cerkno 

Javna infr. 
zbiranja 

MKO Cer-
kno 

Storitev 
zbiranja 
BIO od-
padkov 
Cerkno 

Javna 
infr. zbi-

ranja BIO 
Cerkno 

 
 

Storitev 

POSLOVNI IZID 54.353 5.719 84.008 -15.810 46.683 55.019 9.563 -34.345 -12.097 21.160 1.679 -10.430 -2.960 -1.239 580 712 

OD TEGA PRIZNAN DONOS 17.669 0 1.061 0 1.319 0 147 22.663 0 2.518 0 7.157 0 795 0 0 

RAZLIKA POSLOVNEGA IZ-
IDA ZA PORAČUN 36.684 5.719 82.947 -15.810 45.364 55.019 9.416 -57.008 -12.097 18.642 1.679 -17.587 -2.960 -2.034 580 712 

 

 

Gledano v celoti, je bil v letu 2020 dosežen presežek poslovnih izidov nad dopustnimi donosi v skupni višini 148.554 €, kar je v veliki meri posledica nadomeščanja primanjkljajev iz preteklih let, 

ki so vračunani v veljavne cene storitev. Za 24-urno pogrebno službo so cene prvič oblikovane v letu 2020. 

 

V vseh tistih delih cen, kjer so v opazovanem obdobju doseženi izidi, ki presegajo pretekle primanjkljaje oziroma dopustne donose (npr. pri vodarini, storitvi odvajanja odpadne vode), bodo presežki 

vračunani v cene v regulativnih obdobjih po 1. 1. 2021. 
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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. 2020 Nabavne vrednosti Popravki vrednosti Sedanje vrednosti 

Oskrba s pitno vodo 18.077.969,64 9.320.433,75 8.757.535,89 

Odvajanje odpadne vode 14.924.066,27 7.323.884,43 7.600.181,84 

Čiščenje odpadne vode 5.797.135,44 1.592.334,54 4.204.800,90 

Zbirni center Ljubevč  699.019,66 305.262,22 393.757,44 

Skupaj 39.498.191 18.541.915 20.956.276 

 
 

 

3.3. IZJAVA DIREKTORICE V RAČUNOVODSKEM POROČILU 
 

Poslovodstvo sprejema in potrjuje računovodske izkaze družbe Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. za leto, končano na dan 

31. decembra 2020 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 2020.  

 

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, 23. april 2021 
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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 
 
Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., ki vključujejo 
bilanco stanja na dan 31. decembra 2020, 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 v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni 
položaj gospodarske družbe Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni 
izid za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.  

Podlaga za mnenje 

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.  
 
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. 
 
Vezano na poslovno poročilo smo presodili ali poslovno poročilo vključuje razkritja, kot jih zahteva Zakon o 
gospodarskih družbah (v nadaljevanju zakonska določila). 
 
Na osnovi postopkov, ki smo jih opravili pri reviziji računovodskih izkazov in na osnovi zgoraj opisanih postopkov 
menimo: 
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- da so informacije v poslovnem poročilu za poslovno leto, za katero so pripravljeni računovodski izkazi, 

skladne z informacijami v računovodskih izkazih ter 

- da je bilo poslovno poročilo pripravljeno v skladu z zakonskimi določili.   

 
Poleg tega smo v luči poznavanja in razumevanja družbe in okolja, v katerem ta posluje, ki smo ga pridobili pri 
opravljanju revizije, dolžni poročati, če bi zaznali pomembno napako v poslovnem poročilu. Na podlagi opravljenih 
postopkov v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili nobenih pomembnih napačnih navedb. 

Odgovornost poslovodstva in nadzornega sveta 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 je odgorna 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. 

 
 
 
Ljubljana, 23. april  2021 
                                                                 
                                                                                                                   
         mag. Matej Loncner  
        pooblaščeni revizor 
                                                            
     


