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I. BESEDILO SKLEPA

Na podlagi 505. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 
prečiščeno besedilo in naslednji), 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno 
podjetje Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/11, 1-2/16 in 5/20) in 16. člena Statuta Občine 
Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine 
Logatec na __. redni seji dne ________________ sprejel 

SKLEP
 o sprejemu letnega poročila Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za 

leto 2020 in uporabi bilančnega dobička

1. Občinski svet Občine Logatec se je seznanil z letnim poročilom Javnega podjetja 
Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2020 in ga sprejema.

2. Bilančni dobiček v letu 2020 v višini 59.590,97 EUR se razporedi v druge rezerve iz 
dobička.

Številka: 
Datum:   

Berto Menard
                   ŽUPAN 



II. OBRAZLOŽITEV

Komunalno podjetje Logatec d.o.o. je javno podjetje, ki je bilo ustanovljeno za izvajanje 
gospodarskih javnih služb na območju občine Logatec. Po statusni obliki je Komunalno 
podjetje Logatec d.o.o. družba z omejeno odgovornostjo, katere ustanovitelj je Občina 
Logatec. Skladno z 11. členom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje 
Logatec d.o.o. vlogo ustanovitelja opravlja Občinski svet občine Logatec. Občinski svet občine 
Logatec je zato pristojen za odločanje o vprašanjih iz 505. člena ZGD-1, med katera spada 
tudi odločanje o sprejemu letnega poročila in uporabi bilančnega dobička.

Predloženo letno poročilo vsebuje vse predpisane sestavne dele, vključno z izjavo o 
upravljanju družbe, in je sestavljeno in objavljeno v skladu z ZGD-1, računovodskimi standardi 
in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Nadzorni svet je letno poročilo preveril 
in ga potrdil na svoji 10. redni seji dne 16. 6. 2021. 

V letu 2020 je podjetje skupaj doseglo za 4.754.693 EUR prihodkov iz poslovanja, medtem ko 
so poslovni odhodki skupaj znašali 4.687.614 EUR, tako da je dobiček iz poslovanja znašal 
67.079 EUR, čisti poslovni izid pa 59.610 EUR in bilančni dobiček v višini 59.591 EUR. Skladno 
z 230. členom ZGD-1 je Komunalno podjetje Logatec d.o.o. s čistim dobičkom poslovnega leta 
najprej pokrivalo preneseno izgubo v višini 19 EUR, ki se je pokazala v aktuarskem izračunu. 
Po pokrivanju te prenesene čiste izgube ostane bilančni dobiček v višini 59.591 EUR, o 
razporeditvi katerega na predlog nadzornega sveta podjetja odloča ustanovitelj, to je Občinski 
svet Občine Logatec.
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IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA DRUŽBE

Poslovodstvo družbe potrjuje računovodske izkaze družbe za poslovno leto 2020, pojasnila k raču-
novodskim izkazom ter uporabljene računovodske usmeritve.

Poslovodstvo družbe izjavlja, 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 letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stan-
ja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2020.

Poslovodstvo potrjuje, da so bili računovodski izkazi sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih 
družbah, Slovenskimi računovodskimi standardi in ostalimi predpisi, ki urejajo področje računovoden-
ja. Računovodski izkazi so narejeni na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe.

Logatec, maj 2021  _____________________

 dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon.

 direktor
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1    Uvod
1.1   Predstavitev podjetja

Polni naziv družbe: Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

Sedež družbe: Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

Telefon: 01/750 81 10

Telefaks: 01/750 81 11

Naslov elektronske pošte: info@kp-logatec.si

Naslov spletne strani: https://www.kp-logatec.si/2018/

Identifikacijska številka za DDV: SI88743926

Matična številka: 5827558000

Glavna dejavnost po SKD: E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

Številka transakcijskega računa DBS: SI56 1910 0001 0337 441

Številka transakcijskega računa LON: SI56 6000 0000 0758 902

Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje) je bilo ustanovljeno z 
Odlokom o organiziranju javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o., ki ga je Skupščina Obči-
ne Logatec sprejela 10. novembra 1993. Ustanovitelj in edini družbenik podjetja je Občina Logatec. Z 
delovanjem je podjetje pričelo 1. januarja 1994. Do 31. decembra 1995 je družbo kot vršilec dolžnosti 
direktorja vodil Jože Urbančič, nato pa je vodenje družbe prevzel Janez Marinko, prav tako kot vršilec 
dolžnosti direktorja. Z dnem 1. oktobra 1997 je bil za direktorja imenovan mag. Igor Petek, ki je družbo 
vodil vse do 31. marca 2011, ko ga je nasledil Matjaž Kurent. S 15. junijem 2011 je bil za direktorja ime-
novan Marjan Gregorič, ki je to funkcijo opravljal do 12. julija 2013. Od 13. julija 2013 dalje družbo vodi 
dr. Boštjan Aver.

V letu 2011 je bil ponovno sprejet Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec 
d.o.o. (v nadaljevanju: odlok o ustanovitvi), s katerim so bila novelirane določbe glede dejavnosti, ki jih 
opravlja podjetje, ter določbe glede pristojnosti organov družbe. 

Podjetje na območju občine Logatec izvaja naslednje obvezne občinske gospodarske javne službe:
−	oskrba s pitno vodo,
−	odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
−	zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
−	obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
−	odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
−	urejanje in čiščenje javnih površin,
−	vzdrževanje javnih občinskih cest,
−	 javna razsvetljava,
−	pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč.
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Z odlokom o ustanovitvi je bila podjetju podeljena tudi izključna pravica opravljanja naslednjih 
izbirnih občinskih gospodarskih javnih služb:

−	 plakatiranje in
−	 urejanje javnih tržnic.

Podjetje opravlja tudi druge dejavnosti, za katere je registrirano. 
Najpomembnejši predpisi, ki urejajo delovanje podjetja, so: Zakon o gospodarskih javnih službah 

(Uradni list RS, št. 32/93 in nasl.), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-uradno prečiščeno 
besedilo in nasl.), Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in nasl.) in Zakon o pogrebni in pokopa-
liški dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16). Za delovanje družbe so še posebej pomembni podzakonski 
predpisi ter občinski odloki, ki podrobneje določajo obvezne storitve in naloge posamezne javne 
službe. Za finančno poslovanje podjetja je pomembna tudi Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in nasl.), ki določa pravila za obliko-
vanje cen in način obračuna storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja.

1.2   Poslanstvo, vizija, strateške usmeritve in cilji podjetja

1.2.1   Poslanstvo

Zagotavljati kakovostno oskrbo uporabnikov z javnimi dobrinami na okoljsko sprejemljiv, stroškov-
no učinkovit in zanesljiv način ter s tem zagotavljati visoko kakovost življenja občanov in omogočati 
gospodarski razvoj v občini Logatec.

Spodbujati učinkovito rabo naravnih virov in vlagati v razvoj okolju prijaznih tehnologij.
Delovati v skladu z zakonodajnimi okviri in izpolnjevati pričakovanja uporabnikov, ustanovitelja, 

zaposlenih in javnosti.

1.2.2   Vizija podjetja

V širšem okolju postati prepoznavno po kakovostnem in učinkovitem izvajanju javnih služb ter 
prispevku k ohranjanju naravnega okolja.

1.2.3   Strateške usmeritve in cilji

Strateške usmeritve podjetja še naprej ostajajo predvsem:
a. Finančna uspešnost in solventnost podjetja:

−	obvladovanje stroškov podjetja in doseganje čim nižjih cen gospodarskih javnih služb za upo-
rabnike (še posebej v obdobju, ko se zaradi pomanjkanja kapacitet za predelavo odpadkov 
na območju Republike Slovenije napoveduje povišanje cen za prevzem bioloških odpadkov, 
mešanih komunalnih odpadkov in odpadkov iz čistilnih naprav),

−	učinkovito obvladovanje tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno pri svojem poslovanju (po-
slovna, finančna, komunalna in druga tveganja),

−	doseganje čim boljših kazalnikov obračanja obratnih sredstev podjetja, kot so kazalnik dnevi 
vezave zalog, dnevi vezave terjatev do kupcev in drugi,

−	drugi finančni cilji podjetja: čim bolj uspešno reševati likvidnost podjetja, ohranjati njegovo 
bonitetno oceno na dolgi rok, itd.

−	prizadevanje za vračanje najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo preko investicij na-
zaj v obnavljanje le-te, s čimer bi se ohranjala realna vrednost in dolgoročno obratovanje;

b. Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo:
−	 spremljanje in zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode,
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−	 redno vzdrževanje in obnavljanje vodovodnega omrežja,
−	 zmanjševanje oziroma ohranjanje vodnih izgub na obstoječi ravni;

c. Nemoteno odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode:
−	 redno vzdrževanje in obnavljanje kanalizacijskega omrežja ter čistilnih naprav,
−	dograditev kanalizacijskega omrežja na območju Logatca ter na drugih območjih,
−	dolgoročno zagotoviti izločitev padavinskih in zalednih voda iz kanalizacijskega sistema;

d. Trajnostno ravnanje s komunalnimi odpadki:
−	 zagotavljanje zbiranja komunalnih odpadkov od vrat do vrat,
−	 aktivno ozaveščanje uporabnikov o učinkoviti rabi virov in konceptu krožnega gospodarstva tudi 

preko družabnih omrežij,
−	 skrb za čistočo in urejenost javnih površin in s tem prispevanje h kakovostnejšemu življenju ob-

čanov,
e. Učinkovito izvajanje rednega vzdrževanja javnih občinskih cest:

−	 zagotavljanje tekočega in varnega prometa na občinskih javnih cestah,
−	ohranjanje in izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti občinskih javnih cest.

f. Zagotavljanje 24-urne dežurne službe in pogrebne dejavnosti s pieteto do pokojnikov in spoštovan-
jem do njihovih svojcev,

g. Skrb za urejenost pokopališč ter aktivno sodelovanje z občino pri umeščanju pokopališč in pokopa-
liških objektov v prostor,

h. Obratovanje tržnice in organizacija Gregorjevega sejma in rednih mesečnih sejmov.

1.3   Organizacija podjetja
Organi podjetja, opredeljeni v odloku o ustanovitvi, so: ustanovitelj, nadzorni svet in direktor. 
Ustanovitelj podjetja je Občinski svet Občine Logatec, ki med drugim odloča o cenah oziroma tarifah 

za uporabo javnih dobrin, sprejema poslovno politiko podjetja, poslovni načrt ter programe dela po de-
javnostih, imenuje in odpokliče člane nadzornega sveta, ki predstavljajo ustanovitelja, odloča o nakupu 
in prodaji osnovnih sredstev, katerih vrednost presega 30.000 EUR in drugo.

Nadzorni svet ima šest članov, ki so imenovani za dobo štirih let. Štiri člane nadzornega sveta imenuje 
občinski svet, dva člana pa izmed zaposlenih v družbi izvoli svet delavcev. V letu 2020 je nadzorni svet 
deloval v naslednji sestavi:

Člani nadzornega sveta v letu 2020

mag. Brigita Šen Kreže predstavnica ustanovitelja – predsednica

Andrej Rupnik predstavnik ustanovitelja – podpredsednik

Zoran Mojškerc predstavnik ustanovitelja 

Boris Hodnik predstavnik ustanovitelja 

Darko Brus predstavnik delavcev 

Janez Marinko predstavnik delavcev 

Družbo od 13. julija 2013 dalje zastopa in predstavlja direktor dr. Boštjan Aver.
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2    Poročilo direktorja

Poslovanje Komunalnega podjetja Logatec so v letu 2020 zaznamovale težave z oddajo blata iz čis-
tilnih naprav, interventni ukrepi na področju ravnanja s komunalno odpadno embalažo ter epidemija 
bolezni COVID-19. 

Skupaj z drugimi komunalnimi podjetji smo se že v začetku leta vključili v aktivnosti, ki sta jih v zvezi 
z reševanjem problematike ravnanja z blatom iz čistilnih naprav vodila Ministrstvo za okolje in prostor 
ter Zbornica komunalnega gospodarstva. Ker na javni razpis za izbiro prevzemnika blata ob koncu leta 
2019 ni prispela nobena ponudba, smo bili prisiljeni v prvi polovici leta blato začasno skladiščiti na čis-
tilni napravi Logatec in na zbirnem centru Ostri vrh. V drugi polovici leta smo uspeli najti prevzemnika, 
vendar je cena za prevzem blata v primerjavi s preteklimi leti močno porasla. Ključen razlog za porast 
cene je dejstvo, da blato iz čistilne naprave Logatec zaradi nizke vsebnosti suhe snovi ni primerno za 
sosežig v toplarnah in cementarnah in ga je potrebno v ta namen dodatno obdelati, kar je povezano z 
visokimi dodatnimi stroški. Da bi našim uporabnikom na dolgi rok zagotovili čim nižje cene storitev, smo 
se odločili, da na čistilni napravi Logatec postavimo premično napravo za sušenje blata, s katero bi blato 
sami posušili do te mere, da bi vsebovalo dobrih 90 % suhe snovi. Takšno blato bi bilo primerno za ter-
mično obdelavo, zato bi bilo mogoče na trgu doseči bistveno nižjo ceno za prevzem. Ob tem je potrebno 
poudariti, da je termična obdelava blata (še zlasti v kombinaciji z rekuperacijo fosforja) tudi okoljsko bolj 
sprejemljiva kot uporaba blata na kmetijskih zemljiščih.

V letu 2020 je država z interventno zakonodajo posegla tudi na področje ravnanja z odpadno emba-
lažo. V noveli Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic 
za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) je določila tudi pravila za oddajo presežnih količin komunalne 
odpadne embalaže. Na osnovi ZIUZEOP-A smo v letu 2020 izvedli dva javna razpisa in izbranim prevzem-
nikom oddali skupno 467 ton odpadne embalaže. Stroški interventnega prevzema in predelave odpadne 
embalaže so se krili iz državnega proračuna.

Pojav bolezni COVID-19 na poslovanje podjetja v letu 2020 ni imel večjega vpliva. Izvajanje javnih 
služb z odloki o začasnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 ni bilo omejeno, zato smo naše dejav-
nosti večino leta izvajali nemoteno. Zaposlenim v upravi smo omogočili delo od doma, zaradi zmanjšanja 
tveganja za prenos okužbe pa smo v prvem valu epidemije začasno zaprli le zbirni center Ostri vrh. Kljub 
temu, da so bili nekateri zaposleni v času epidemije začasno odsotni zaradi višje sile ali zaradi odrejene 
karantene, smo z ustrezno organizacijo dela in prerazporeditvijo delavcev uspeli njihovo odsotnost na-
domestiti. Epidemija COVID-19 pa je imela občuten vpliv na realizacijo na pogrebni in pokopališki dejav-
nosti, saj se je število pogrebov v primerjavi z letom 2019 povečalo kar za 42 %.

Tudi v poslovnem letu 2020 je podjetje ustvarilo dobiček v višini 67.079 EUR, ki je rezultat dobička iz 
opravljanja gospodarskih javnih služb v višini 11.856 EUR ter iz opravljanja tržnih dejavnosti in storitev 
za občino skupaj v višini 55.223 EUR, pri čemer je bil rezultat iz naslova opravljanja storitev za občino 
Logatec pozitiven, in sicer v višini 36.159 EUR in prav tako je bil pozitiven rezultat iz naslova opravljanja 
storitev na trgu v višini 19.064 EUR.  Obračunan in plačan je bil tudi davek od dohodka pravnih oseb v 
višini 7.469 EUR, kar pomeni, da je podjetje ustvarilo 59.610 EUR čistega dobička.

Čeprav so s 1. majem 2020 pričele veljati nove cene storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
to na poslovanje podjetja ni imelo pomembnejšega vpliva, saj so cene ostale na približno enaki ravni 
kot prej. Ohranili smo tudi 50 % subvencioniranje omrežnine – čiščenja. Ker je podjetje tudi v letu 2020 
poslovalo uspešno, smo prejete subvencije pred koncem leta v celoti (v znesku 142.645 EUR z DDV) vrnili 
v občinski proračun. 

V letu 2020 je podjetje skupaj doseglo za 4.754.693 EUR prihodkov iz poslovanja, medtem ko so po-
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slovni odhodki skupaj znašali 4.687.614 EUR, tako da je dobiček iz poslovanja znašal 67.079 EUR, čisti 
poslovni izid pa 59.610 EUR in bilančni dobiček v višini 59.591 EUR. Tako lahko ugotovimo, da smo v letu 
2020 v primerjavi z letom 2019 ustvarili več prihodkov in več odhodkov oz. stroškov. Več prihodkov je 
bilo doseženih pri oskrbi s pitno vodo, predvsem na glavnem vodovodu. Prav tako je več prihodkov dose-
ženih na skupni komunalni rabi, in sicer predvsem iz letnega vzdrževanja cest in vzdrževanja javnih povr-
šin. Zimska služba je bila realizirana na ravni leta 2019. Zaznan je tudi porast prihodkov pri pokopališki 
in pogrebni dejavnosti. Posledično povečanja prihodkov v letu 2020 je tudi povečanje stroškov.  Podjejte 
je imelo nekaj več prihodkov  iz naslova prejetih državnih subvencij zaradi pandemije COVID – 19 (uvel-
javljanje odsotnosti zaposlenih zaradi varstva otrok in oprostitvi prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje) ter posledično tudi več stroškov za zaščito zaposlenih in strank ter za izplačilo dodatkov v 
času izvajanja dela v času epidemije covid. 

Ugotovimo lahko, da smo tudi v letu 2020 s prizadevnostjo zaposlenih in ob uspešnem sodelovanju 
z občino Logatec nadaljevali z uspešnim in finančno stabilnim poslovanjem. Tako lahko še naprej zremo 
optimistično v prihodnost in lahko zagotovimo, da si bomo tudi v bodoče vsi zaposleni prizadevali za 
nadaljnje uspešno in stabilno poslovanje podjetja. 

Podjetje je poslovno leto 2020 zaključilo z bilančnim dobičkom v višini 59.590,97. O razporeditvi bi-
lančnega dobička bo skladno z odlokom o ustanovitvi na predlog organa vodenja oz. nadzora podjetja 
odločal ustanovitelj, to je Občinski svet Občine Logatec. Tako predlagamo Občinskemu svetu občine Lo-
gatec kot ustanovitelju, da bilančni dobiček v letu 2020 v višini 59.590,97 EUR razporedi v druge rezerve 
iz dobička.

Logatec, maj 2021 

 dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon.

 direktor
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3    Poročilo nadzornega sveta

Nadzorni svet je sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička preveril na svoji 
10. redni seji dne __. __. 2021. 

Nadzorni svet ugotavlja,  da je poslovodstvo letno poročilo sestavilo v zakonitem roku in da so postavke 
v računovodskih izkazih in drugih sestavinah letnega poročila izkazane v skladu s pravili, določenimi v 
zakonu in SRS. Predloženo letno poročilo je verodostojen odraz dogajanja in celovita informacija o po-
slovanju podjetja v letu 2020. Nadzorni svet na predloženo letno poročilo nima pripomb in ga potrjuje. 

Nadzorni svet potrjuje tudi predlog poslovodstva za uporabo bilančnega dobička in predlaga, da ustano-
vitelj sprejme naslednji sklep:

(1) Občinski svet občine Logatec se je seznanil z Letnim poročilom Javnega podjetja Komunalno podjetje 
Logatec d.o.o. za leto 2020 in ga sprejema.

(2) Bilančni dobiček v letu 2020 v višini _____________ EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Logatec, __. __. 2021 

 Predsednica nadzornega sveta:

 Mag. Brigita Šen Kreže



Letno poročilo 2020

7SESTAVLJAMO ČISTO OKOLJE

KP Logatec

4    Poslovno poročilo

4.1   Pomembnejši poslovni dogodki v letu 2020

Uvodoma povzemamo poslovne dogodke, ki so v letu 2020 najbolj zaznamovali poslovanje podjetja.

V prvi polovici leta smo se soočali s težavami, povezanimi s prevzemom blata iz čistilnih naprav. Ker v 
Sloveniji ni zadostnih zmogljivosti za predelavo blata iz čistilnih naprav, so zbiralci odpadkov do konca leta 
2019 blato večinoma vozili na Madžarsko. Ko je Madžarska konec leta 2019 prenehala izdajati soglasja za 
uvoz blata iz Slovenije, so morali zbiralci odpadkov poiskati nove možnost za predelavo blata. Na razpis 
za izbiro prevzemnika blata, ki smo ga izvedli konec leta 2019, ni prispela nobena ponudba, zato smo bili 
primorani blato začasno skladiščiti na čistilni napravi in na zbirnem centru Ostri vrh. V drugi polovici leta 
smo pričeli blato oddajati družbi Surovina, od 1. 1. 2021 pa ga predajamo konzorciju, ki ga sestavljajo 
družbe Allba, CERO Puconci in Gas Group. Zaradi razmer na trgu je cena za prevzem blata zelo porasla.

Občinski svet je v aprilu sprejel Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe 
distribucije toplote na območju naselja Rovte (Logaške novice, št. 5/20). S tem odlokom je bila podjetju 
podeljena izključna pravica izvajanja gospodarske javne službe distribucije toplote v naselju Rovte. Med 
glavne obveznosti podjetja sodijo izgradnja distribucijskega omrežja in kotlovnice, priključevanje upo-
rabnikov ter redno upravljanje distribucijskega omrežja po končani gradnji. Podjetje je takoj po sprejemu 
odloka  pristopilo k izvedbi investicije in skupaj s predstavniki podjetja Golea in Krajevne skupnosti Rovte 
organiziralo ogled stavb, ki naj bi se priključile na distribucijsko omrežje. Ugotovljeno je bilo, da se najpri-
mernejši prostor za postavitev kotlovnice nahaja v prostorih večstanovanjskega objekta na naslov Rovte 
89a (blok). Oktobra je Golea izdelala IZP (idejno zasnovo za pridobitev projektnih pogojev), novembra 
pa še DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta). Na osnovi DIIP je bila sprejeta odločitev, da 
se izvedba projekta ustavi, saj je analiza stroškov in koristi pokazala, da uvedba daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso ne bi prispevala k znižanju stroškov ogrevanja v priključenih objektih.

V maju je bil sprejet Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave do-
ločenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih od-
padkov (Logaške novice, št. 6/20). Občina Logatec je na osnovi sprejetega odloka izvedla javni razpis 
za izbiro koncesionarja. Izbrano je bilo podjetje Kostak d.d., kateremu je bila podeljena koncesija za 
obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov za obdobje desetih let. Izbrani izvajalec je z izva-
janjem javne službe pričel s 1. januarjem 2021. Obračun storitev javne službe in izterjavo neplačil za 
koncesionarja izvaja naše podjetje, s čimer je zagotovljeno, da uporabniki še naprej prejemajo samo eno 
mesečno položnico za storitve ravnanja z odpadki. 

Državni zbor je v maju sprejel novelo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 
in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), s katero je med drugim določil 
tudi pravila za oddajo presežnih količin komunalne odpadne embalaže. Na osnovi ZIUZEOP-A lahko izva-
jalci javne službe odpadno embalažo, ki je ne prevzamejo embalažne družbe, oddajo izvajalcu obdelave, 
ki ga izberejo po postopku javnega naročanja. Stroški prevzema, prevoza in obdelave odpadne embalaže 
se krijejo iz proračuna Republike Slovenije. Na osnovi ZIUZEOP-A smo v letu 2020 izvedli dva javna razpi-
sa za izbiro prevzemnika odpadne embalaže: v juliju smo z izbranim izvajalcem obdelave sklenili pogod-
bo za prevzem 167 ton odpadne embalaže, v novembru pa še za 300 ton odpadne embalaže. 

V maju je bil sprejet tudi Odlok o pokopališkem redu v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20), s 
katerim je bila podjetju podeljena izključna pravica izvajanja 24-urne dežurne pogrebne službe za ob-
močje občine Logatec in izključna pravica upravljanja pokopališč na območju občine Logatec. Novembra 
je občinski svet potrdil elaborat in ceno storitve 24-urne dežurne službe, ki za območje občine Logatec 
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znaša 210,74 EUR brez DDV. Sklep o uveljavitvi cene 24-urne dežurne službe je pričel veljati s 1. 1. 2021. 
Stroški upravljanja pokopališč se krijejo iz cene grobnine, ki jo vsako leto na predlog upravljavca pokopa-
lišča določi župan. Podjetje bo še nadalje izvajalo tudi ostale pogrebne storitve kot so prevozi pokojnikov, 
ki ne sodijo v 24-urno dežurno službo ter pripravo in izvedbo pogrebov. V letu 2020 je zaradi epidemije 
bolezni COVID-19 na območju občine Logatec umrlo precej več ljudi kot v enakem obdobju lani, izvede-
nih je bilo tudi več pogrebov, vse to pa se je odražalo tudi na večji delovni obremenitvi zaposlenih. 

V letu 2020 smo prevzeli v uporabo novozgrajeni mrliški vežici v Rovtah in na Medvedjem Brdu. 
Nadaljevali smo tudi s projektom nadgradnje mrliške vežice v Dolenjem Logatcu, v kateri je predviden 
prostor za poslovanje s strankami in hladilni prostor za pokojnike. 

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop, ki se je izvaja v okviru Operativnega 
programa izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, se je nadaljeval tudi v letu 2020. 
V letu 2020 se je zaključila gradnja povezovalnega cevovoda Rovte – Logatec, nadaljevala pa se je grad-
nja sekundarnega vodovodnega omrežja na Petkovcu.

Na poslovanje podjetja so v letu 2020 vplivali tudi ukrepi, ki jih je država sprejela v zvezi s prepre-
čevanjem širjenja bolezni COVID-19. Zaradi prepovedi zbiranja je bilo potrebno odpovedati Gregorjev 
sejem z vsemi spremljevalnimi prireditvami, redni mesečni sejem pa smo v letu 2020 izvedli le v mesecu 
juniju. V času od razglasitve epidemije do sredine meseca aprila je bil zaprt tudi zbirni center Ostri vrh. 
Podjetje je v tem času dejavnost omejilo na najnujnejša dela, zaposlenim v podpornih službah pa je bilo 
omogočeno delo od doma. Kljub temu, da nekateri zaposleni začasno niso mogli opravljati dela zaradi 
višje sile (varstva otrok, odrejene karantene ali nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega 
prevoza), je v drugem valu epidemije delo podjetja potekalo skoraj nemoteno.
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4.2   Splošno poslovanje podjetja v letu 2020

V nadaljevanju predstavljamo nekaj ključnih podatkov, na podlagi katerih lahko ocenimo uspešnost po-
slovanja podjetja v preteklem letu kot celote in uspešnost poslovanja posamezne dejavnosti. 

Za prikaz uspešnosti poslovanja podjetja kot celote smo izbrali podatek o čistem poslovnem izidu na 
zaposlenega in podatek o dodani vrednosti na zaposlenega. Na področju ravnanja z odpadki smo izbrali 
podatek o količini zbranih nekoristnih odpadkov na prebivalca občine ter podatek o deležu ločeno zbranih 
odpadkov. Na oskrbi s pitno vodo izpostavljamo količino prodane vode in delež vodnih izgub, na dejavnosti 
odvajanje in čiščenje odpadne vode pa količino odvedene vode ter količino prevzete gošče in blata iz grez-
nic in MKČN. Na pogrebni dejavnosti smo kot ključen kazalec zbrali število pogrebov v preteklem letu.

Za večino tabel, grafov in drugih prikazov v tem poročilu velja, da so zneski prikazani v evrih, brez centov, 
zato so pri preračunih, izračunih in seštevkih možna manjša odstopanja. Podobno velja tudi za vse indekse 
ali nekatere koeficiente, ki so prav tako zaokroženi.
Tabela 1: Izbor kazalcev uspešnosti poslovanja

Izbor kazalcev uspešnosti poslovanja 2018 2019 2020 Indeks 
20/19

Podjetje kot celota

 

Čisti poslovni izid na 
zaposlenega (v EUR) 1.205 1.656 1.389 84

Dodana vrednost na                         
zaposlenega (v EUR) 32.765 33.718 36.294 108

Ravnanje z 
odpadki
 

Količina nekoristnih                       
odpadkov na prebivalca (v kg) 155 154 145 94

Delež ločeno zbranih                   
odpadkov (v %) 58  56 58 104

Oskrba s pitno 
vodo (podatki so za 
celotno občino Logatec)

Količina prodane pitne             
vode (v m3) 692.595  717.412 741.736 103

Delež vodnih izgub (v %) 19 16 19 119

Odvajanje 
in čiščenje
odpadnih vod
(podatki za ČN Logatec)

Količina odvedene                      
odpadne vode (v m3) 562.000  557.000 568.000 102

Količina gošče iz greznic               
in MKČN (v m3) 1.220  1.600 1.500 94

Pogrebna      
dejavnost Število izvedenih pogrebov 63  76 108 142

4.3   Analiza poslovanja podjetja v letu 2020

4.3.1   Poslovni izid
Tabela 2: Prikaz višine vseh prihodkov in odhodkov v letih 2016 do 2020

Leto Prihodki Odhodki Dobiček
2016 4.611.269 4.591.599 19.670
2017 4.386.582 4.336.144 50.438
2018 4.789.028 4.738.641 50.387
2019 4.444.752 4.375.977 68.775
2020 4.754.693 4.687.614 67.079
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Graf 1: Prikaz prihodkov in odhodkov v letih 2016 - 2020

V letu 2020 je podjetje skupaj doseglo za 4.754.693 EUR prihodkov, odhodki pa so znašali 4.687.614 
EUR. Podjetje je tako doseglo dobiček v višini 67.079 EUR. Podjetje je plačalo tudi davek od dohodka 
pravnih oseb v višini 7.469 EUR, kar pomeni, da je čisti dobiček znašal 59.610 EUR. Čisti poslovni izid bi 
bil višji, če podjetje ne bi pred koncem leta v proračun Občine Logatec vrnilo med letom prejete subven-
cije. Podjetje je v občinski proračun vrnilo znesek 130.270 EUR brez DDV (oziroma 142.645 EUR z DDV).

Tabela 3: Prikaz poslovnega izida po posameznih dejavnostih v letih 2016 do 2020

dejavnost 2020 2019 2018 2017 2016
gospodarske javne službe sku-
paj: 11.856 71.336 10.456 32.572 -70.811

oskrba s pitno vodo 71.566 57.806 64.281 68.322 162.057
odvajanje in čiščenje -25.182 -22.615 106.320 63.191 -56.210
ravnanje s komunalnimi                
odpadki -2.324 119.527 -108.185 -77.034 -166.228

skupna komunalna raba -23.511 -60.602 -26.306 -334 4.047
pokopališka in pogrebna          
dejavnost -8.462 -24.399 -26.062 -24.339 -15.913

sejmi in tržnica,                        
plakatiranje -231 1.619 409 2.767 1.436

druge dejavnosti na trgu: 55.223 -2.562 39.931 17.866 90.481
čisti poslovni izid podjetja 67.079 68.775 50.387 50.438 19.670

Stroški izvajanja obveznih občinskih GJS varstva okolja (oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter ravnanja s komunalnimi odpadki) se krijejo s cenami, ki jih 
podjetje zaračunava uporabnikom z mesečnimi položnicami, medtem ko se dejavnosti skupne komunal-
ne rabe financirajo iz občinskega proračuna. Pogrebna dejavnost se financira s prihodki od opravljenih 
pogrebnih storitev, pokopališka dejavnost pa z grobninami, ki jih vsako leto zaračunamo najemnikom 
grobov. 

Poslovni izid na oskrbi s pitno vodo je bil v letu 2020 pozitiven v skladu s cenami, ki so jih uporabniki 
plačevali v drugi polovici leta, presežek prihodkov nad odhodki pa nekoliko odstopa od tistih iz preteklih 
let. Največji porast je pri povečanju prihodkov glavnega vodovoda.

4.611.269

4.789.028

4.386.582 4.444.752

4.754.693

4.591.599

4.738.641

4.336.144 4.375.977

4.687.614

Prihodki in odhodki 2016-2020
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Poslovni izid na odvajanju in čiščenju odpadne vode je bil negativen, kar je posledica vračila subvencij 
za omrežnino – čiščenje v občinski proračun. 

Na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki smo zabeležili negativen poslovni izid, na kar so vpli-
vale predvsem višje cene za prevzem bioloških odpadkov ter mešanih komunalnih odpadkov. 

Na skupni komunalni rabi je poslovni izid negativen. Zima je bila sicer podobna kot v letu 2019, zato 
rezultat zimske službe ne odstopa bistveno od rezultata iz leta 2019. Sicer je bilo doseženih več prihod-
kov na letnem vzdrževanju cest in vzdrževanju javnih površin.

Pokopališka in pogrebna dejavnosti že več let zaporedoma beležita negativen poslovni izid. Negativen 
poslovni izid je še zlasti izrazit na pokopališki dejavnosti. Ugotoviti je mogoče, da prihodki, ki jih podjet-
je doseže z grobninami, ne zadoščajo več za pokritje stroškov na pokopališki dejavnosti. Prihodki, ki jih 
podjetje ustvari z opravljanjem pogrebne dejavnosti, v letu 2020 pokrivajo stroške v  celoti (večje število 
pogrebov). 

Sejmi, tržnica in plakatiranje sodijo med izbirne GJS in so po deležu stroškov najmanjša dejavnost, ki 
jo izvaja podjetje. Poslovni izid na tej dejavnost je negativen zaradi pandemije COVID, saj se dejavnost 
ni izvajala. 

4.3.2   Prihodki

Prihodki podjetja so v letu 2020 znašali 4.754.693 EUR, kar je več kot v letu 2019 in sicer za 7%. Po-
slovnih prihodkov je bilo 4.747.659 EUR, od tega na:

−	 gospodarskih javnih službah 4.444.809 EUR, kar predstavlja 93,2 % vseh poslovnih prihodkov, in 
−	drugih dejavnostih na trgu 302.850 EUR, kar predstavlja 6,8  % vseh poslovnih prihodkov. 

Finančni prihodki so znašali 4.542 EUR. Finančni prihodki nastajajo predvsem iz rednega obračuna-
vanja zamudnih obresti za nepravočasno plačane račune. Drugi prihodki v skupni vrednosti 2.493 EUR so 
nastali predvsem od povrnjenih stroškov opominjanja. 

Graf 2: Prikaz poslovnih prihodkov gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti na trgu v letih 2016 do 
2020

Prihodki, ki jih je podjetje v letu 2020 doseglo z izvajanjem GJS, so najvišji v zadnjih petih letih. Več je 
bilo doseženih prihodkov pri oskrbi s pitno vodo, predvsem na glavnem vodovodu, pri skupni komunalni 
rabi je bilo več prihodkov na letnem vzdrževanju cest in vzdrževanju javnih površin. Prav tako je več pri-
hodkov doseženih na pokopališki in pogrebni dejavnosti.
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Podjetje je v letu 2020 ustvarilo prihodke v enaki višini kot v letu 2019 na dejavnosti na trgu. Delež pri-
hodkov, ki jih podjetje ustvari z izvajanjem dejavnosti na trgu, je bil zlasti visok v letu 2016, ko je podjetje 
izvajalo projekt izgradnje kanalizacije in čistilne naprave Laze, v kasnejših letih pa je bil precej manjši, saj 
podjetje ni več izvajalo večjih investicijskih projektov.

Tabela 4: Prikaz poslovnih prihodkov po posameznih dejavnostih v letih 2016 do 2020

dejavnost 2020 2019 2018 2017 2016
gospodarske javne službe skupaj: 4.444.808 4.135.898 4.319.707 3.946.760 2.958.174
- oskrba s pitno vodo 828.105 812.163 806.169 797.605 846.125
- odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda 1.265.170 1.223.174 1.289.499 1.255.184 594.071

- ravnanje s komunalnimi odpadki 1.201.324 1.165.584 914.109 835.593 665.378
- skupna komunalna raba 945.347 764.059 1.162.627 900.903 710.734
- pokopališka in pogrebna dejavnost 197.300 150.724 126.070 135.522 121.201
- sejmi in tržnica, plakatiranje 7.562 19.718 21.232 21.953 20.664
druge dejavnosti na trgu 302.850 302.032 461.231 424.915 1.634.690
skupaj poslovni prihodki 4.747.658 4.437.930 4.780.938 4.371.676 4.592.865

Iz zgornje tabele je razvidno, da je podjetje na dejavnosti oskrba s pitno vodo ustvarilo nekoliko več 
prihodkov kot v preteklih dveh letih. Na dejavnosti odvajanje in čiščenje odpadne vode je bilo v pre-
teklem letu večja realizacija prihodkov kot v letu 2019.

V letu 2020 se je v primerjavi z letom 2016 količina na dejavnosti odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda povečala za 22%, cena storitve čiščenja pa v enakem primerjalnem obdobju za 619%. Cena javne 
infrastrukture – omrežnina čiščenje pa se je povečala za 1152%, kar je posledica prevzema nove ko-
munalne infrastrukture.

Pri ravnanju z odpadki se je v primerjavi z letom 2016 količina odpadkov povečala za 15%, med tem 
ko pri cenah na dejavnosti ravnanje z komunlanimi odpadki ni bistvenih sprememb, je pa bila v letu 2020 
povečana cena za obdelavo odpadkov v višini 62%.

Na ravnanju s komunalnimi odpadki beležimo vztrajno rast prihodkov, kar je povezano z nekoliko 
višjo ceno storitev ter večjo količino zbranih in zaračunanih odpadkov.

Na skupni komunalni rabi so se prihodki povečali v primerjavi z leto 2019 in sicer za 23%, predvsem 
zaradi večjega obsega izvajanja letnega vzdrževanja cest.

Na pokopališki in pogrebni dejavnosti smo zabeležili precejšen porast prihodkov, kar je posledica 
večjega obsega opravljenih storitev na pogrebni dejavnosti. Na sejmih, tržnici in plakatiranju je bilo 
v letu 2020 ustvarjenih manj prihodkov kot v preteklih letih, predvsem iz naslova neizvajanja storitev 
zaradi pandemije.
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4.3.3   Stroški in odhodki
Tabela 5: Prikaz poslovnih odhodkov po posameznih dejavnostih v letih 2016 do 2020

dejavnost 2020 2019 2018 2017 2016
gospodarske javne službe skupaj: 4.434.406 4.064.633 4.312.647 3.923.231 3.043.925
- oskrba s pitno vodo 756.857 754.357 742.732 731.715 688.387
- odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda 1.290.585 1.245.789 1.183.711 1.192.686 650.681

- ravnanje s komunalnimi odpadki 1.204.185 1.046.057 1.023.527 917.343 841.253
- skupna komunalna raba 969.114 824.661 1.189.532 902.040 707.068
- pokopališka in pogrebna dejav-
nost 205.871 175.089 152.298 160.219 137.280

- sejmi in tržnica,                  plaka-
tiranje 7.794 18.079 20.847 19.228 19.257

druge dejavnosti na trgu 247.669 304.656 421.444 407.502 1.544.604
skupaj poslovni odhodki    4.682.075 4.369.289 4.734.091 4.330.732 4.588.529

Med gospodarskimi javnimi službami je v letu 2020 največ poslovnih odhodkov nastalo na dejav-
nosti odvajanje in čiščenje odpadne vode. Sledijo dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki, skupna 
komunalna raba in oskrba s pitno vodo. Najmanjši delež poslovnih odhodkov nastaja na pokopališki in 
pogrebni dejavnosti ter na sejmih, tržnici in plakatiranju. 

Kot je razvidno iz zgornje tabele na dejavnosti oskrba s pitno vodo odhodki v zadnjih letih malenkost-
no naraščajo, kar je mogoče pripisati splošnemu povišanju cen na trgu.

Na odvajanju in čiščenju so se v preteklem letu odhodki povečali zlasti zaradi višjih stroškov prevzema 
odpadkov iz čistilnih naprav (blato, ostanki na grabljah in sitih, odpadki iz peskolovov). 

Porast odhodkov na ravnanju z odpadki je mogoče pojasniti z večjo količino zbranih bioloških od-
padkov ter višjo ceno, ki jo je za prevzem in predelavo bioloških odpadkov plačevalo podjetje v letu 
2020. Povišala se je tudi cena za prevoz in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov.  Količina zbranih 
odpadkov se iz leta v leto povečuje, kar je povezano z večjo gospodarsko aktivnostjo in večanjem števila 
prebivalstva v logaški občini, posledično pa je bilo tudi več dni, ko so bili občani doma zaradi pandemije.

Na skupni komunalni rabi je bilo doseženih več stroškov zaradi povečanega obsega dela pri izvajanju 
letnega vzdrževanja cest.

Na pogrebni in pokopališki dejavnosti se povečujejo tako prihodki kot tudi odhodki. V letu 2020 je 
bilo več pogrebov.

 Na dejavnosti sejmov, tržnice in plakatiranja je bilo v letu 2020 manj odhodkov kot v predhodnih 
letih, zaradi neizvajanja tržne dejavnosti (pandemija).
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Tabela 6: Prikaz vseh stroškov in odhodkov po njihovih skupinah v letih 2016 do 2020

skupina stroškov in odhodkov 2020 2019 2018 2017 2016

stroški materiala 634.063 642.823 553.319 551.430 510.684

stroški storitev (brez najemnin za                      
infrastrukturo) 1.630.059 1.455.817 1.920.924 1.594.186 2.379.056

stroški najemnin za infrastrukturo 858.702 871.315 905.483 922.101 452.745

stroški dela 1.368.528 1.215.397 1.175.012 1.101.201 1.066.966

odpisi vrednosti 123.970 116.284 112.689 100.346 110.297

drugi poslovni odhodki 66.752 67.655 66.664 61.469 68.780

drugi odhodki s finančnimi odhodki 5.539 6.688 4.550 5.412 3.069

skupaj vsi odhodki 4.687.614 4.375.979 4.738.641 4.336.144 4.591.599

Kot je razvidno iz zgornje tabele si posamezne skupine odhodkov po deležu med vsemi odhodki sle-
dijo takole: 

−	 stroški storitev (brez vključenih najemnin za infrastrukturo, ki jih prikazujemo posebej), predstavl-
jajo v vseh primerjanih letih največji delež med vsemi odhodki. V letu 2020 je njihov delež znašal 35 
%, medtem ko je v letu 2019 znašal 33 %;

−	 stroški dela so v letu 2020 predstavljali 29 % vseh odhodkov (v letu 2019 je bil njihov delež 28 %). 
Povečali so se zaradi dveh novih zaposlitev ter izplačila dodatkov ob izvajanju dela v času pandemije.

−	 stroški najemnin za infrastrukturo, ki sicer sodijo v skupino stroškov storitev, vendar jih zaradi 
velikega obsega prikazujemo ločeno, so v preteklem letu predstavljali 18 % vseh odhodkov; ti stroški 
so se povečali zlasti v letu 2017 zaradi prevzema novozgrajene infrastrukture na odvajanju in čiščenju 
odpadne vode; v letu 2019 je njihov delež znašal 20 %;

−	 stroški materiala so v letu 2020 predstavljali 14 % vseh odhodkov, kar je nekoliko manj kot v letu 
2019, ko so predstavljali 15 % vseh odhodkov;

−	 odpisi vrednosti so v letu 2020 predstavljali približno 3 % vseh odhodkov podjetja, medtem ko so v 
predhodnem letu predstavljali enako 3 % vseh odhodkov; 

−	 drugi poslovni odhodki so v letu 2020 predstavljali 1 % vseh odhodkov (v letu 2019 2 %); drugi po-
slovni odhodki nastajajo predvsem zaradi vodnih povračil za rabo vode na dejavnosti oskrba s pitno 
vodo in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na dejavnosti ravnanje 
s komunalnimi odpadki;

−	 drugi odhodki in finančni odhodki ne predstavljajo pomembnejših vrednosti. 
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4.3.4   Oskrba s pitno vodo

Dejavnost izkazuje dobiček v višini 71.806 EUR. Prihodki na dejavnosti znašajo 829.589 EUR, stroški 
in odhodki pa 758.023 EUR.

Tabela 7: Prihodki in odhodki dejavnosti - OSKRBA S PITNO VODO

 OSKRBA S PITNO VODO  leto 2020 leto 2019  Indeks  
2020/2019 

1. Poslovni prihodki      442.654,00     390.407,00           113,38 
2. Prihodki iz naslova omrežnine      385.451,00     421.797,00             91,38 
3. Finančni prihodki             958,00            878,00           109,11 
4. Drugi prihodki             526,00            568,00             92,61 
 SKUPAJ PRIHODKI      829.589,00     813.650,00           101,96 
     
1. Stroški blaga in materiala      103.974,00     117.923,00             88,17 
2. Stroški storitev        72.240,00       71.207,00           101,45 
3. Najemnina infrastrukture      204.986,00     222.561,00             92,10 
4. Stroški dela      301.868,00     271.103,00           111,35 
5. Odpisi vrednosti        16.210,00       15.870,00           102,14 
6. Drugi poslovni odhodki        57.577,00       55.032,00           104,62 
7. Finančni odhodki             131,00            290,00             45,17 
8. Drugi odhodki          1.037,00         1.858,00             55,81 

SKUPAJ ODHODKI   758.023,00   755.844,00           100,29 
    
 POSLOVNI IZID        71.566,00       57.806,00           123,80 

Graf 3: Prikaz poslovnih prihodkov na dejavnosti oskrba s pitno vodo

Največ prihodkov je podjetje prejelo od vodarine (442.654 EUR) in omrežnine (385.451 EUR).
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Graf 4: Prikaz stroškov in odhodkov na dejavnosti oskrba s pitno vodo

Med stroški in odhodki na dejavnosti oskrba s pitno vodo imajo največji delež stroški dela, ki so v letu 
2020 znašali 301.868 EUR. V stroške storitev se vštevata tudi najemnina za infrastrukturo, ki jo podjetje 
plačuje občini, ter zavarovalne premije za infrastrukturo. V letu 2020 so stroški najemnine za infrastruk-
turo znašali 204.986 EUR. Stroški blaga in materiala so znašali 103.974 EUR.

4.3.5   Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
Dejavnost izkazuje izgubo v višini 25.182 EUR. Prihodki na dejavnosti so znašali 1.266.268 EUR, stroški 

in odhodki pa 1.291.450 EUR.

Tabela 8: Prihodki in odhodki dejavnosti - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE 
VODE leto 2020 leto 2019 Indeks 2020/2019

1. Poslovni prihodki 717.751,00 696.129,00 103,11 
2. Prihodki iz naslova omrežnine 547.419,00 527.121,00 103,85 
3. Finančni prihodki 709,00 637,00 111,30 
4. Drugi prihodki 389,00 368,00 105,71 
 SKUPAJ PRIHODKI 1.266.268,00 1.224.255,00 103,43 
     
1. Stroški blaga in materiala 159.582,00 173.428,00 92,02 
2. Stroški storitev 226.306,00 193.018,00 117,25 
3. Najemnina infrastrukture 650.484,00 645.522,00 100,77 
4. Stroški dela 234.647,00 214.886,00 109,20 
5. Odpisi vrednosti 18.316,00 16.747,00 109,37 
6. Drugi poslovni odhodki 1.250,00 2.435,00 51,33 
7. Finančni odhodki 97,00 211,00 45,97 
8. Drugi odhodki 768,00 623,00 123,27 

 SKUPAJ ODHODKI 1.291.450,00 1.246.870,00 103,58 
     
 POSLOVNI IZID -25.182,00 -22.615,00 111,35 
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Graf 5: Prikaz poslovnih prihodkov na dejavnosti odvajanje in čiščenje odpadne vode

Največ prihodkov na dejavnosti odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode je bilo doseženih 
iz naslova opravljanja storitve čiščenja odpadnih voda, sledijo prihodki od omrežnin. 

Prihodki iz naslova opravljanja storitev odvajanja in čiščenja so v letu 2020 znašali 717.751 EUR in so 
bili za 3 % višji kot v letu 2019. 

Prihodki od omrežnin pokrivajo stroške najemnine za infrastrukturo in stroške zavarovanja infrastruk-
ture. V letošnjem letu je podjetje iz naslova omrežnine – odvajanje in omrežnine – čiščenje ustvarilo 
547.419 EUR prihodkov, kar je skoraj 4 % več kot v letu 2019.

Realizirani so bili tudi prihodki od prodaje posebnih storitev. Gre za prihodke, ki jih podjetje pridobi 
iz naslova čiščenja industrijske odpadne vode uporabnikom, ki prekomerno onesnažujejo vodo in se jim 
zato storitev za čiščenje odpadne vode zaračuna po višji ceni, pomnoženi s faktorjem obremenjevanja 
odpadne vode. 

Graf 6: Prikaz stroškov in odhodkov na dejavnosti odvajanje in čiščenje odpadne vode
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Med stroški in odhodki na dejavnosti odvajanje in čiščenje imajo največji delež stroški storitev, ki so 
v letu 2020 znašali 876.790 EUR. V stroške storitev se všteva tudi najemnina za infrastrukturo, ki jo pod-
jetje plačuje občini. V letu 2020 so stroški najemnine za infrastrukturo znašali 650.484 EUR. Podjetje je v 
letu 2020 imelo stroške zavarovalnih premij za zavarovanje infrastrukturnih objektov. Neposredni stroški 
dela so znašali 234.647 EUR, stroški materiala 159.582 EUR.

4.3.6  Ravnanje s komunalnimi odpadki
Dejavnost izkazuje izgubo v višini 2.324 EUR. Prihodki so znašali 1.203.850 EUR, medtem ko so stroški 

in odhodki skupaj znašali 1.206.174 EUR. 

Tabela 9: Prihodki in odhodki dejavnosti - RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

 RAVNANJE S KOMUNALNIMI                     
ODPADKI  leto 2020 leto 2019  Indeks  

2020/2019 
1. Poslovni prihodki   1.198.474,00  1.164.019,00           102,96 
2. Prihodki iz naslova omrežnine          2.850,00         1.740,00           163,79 
3. Finančni prihodki          1.631,00         1.503,00           108,52 
4. Drugi prihodki             895,00            869,00           102,99 
 SKUPAJ PRIHODKI   1.203.850,00 1.168.131,00           103,06 
     
1. Stroški blaga in materiala        91.716,00       90.439,00           101,41 
2. Stroški storitev      648.847,00     530.432,00           122,32 
3. Najemnina infrastrukture          2.532,00         2.532,00           100,00 
4. Stroški dela      404.741,00     367.873,00           110,02 
5. Odpisi vrednosti        50.794,00       48.512,00           104,70 
6. Drugi poslovni odhodki          5.555,00         6.851,00             81,08 
7. Finančni odhodki             223,00            497,00             44,87 
8. Drugi odhodki          1.766,00         1.468,00           120,30 
 SKUPAJ ODHODKI   1.206.174,00 1.048.604,00           115,03 
     
 POSLOVNI IZID -2.324,00 119.527,00 -1,94 

Največ prihodkov je bilo na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki doseženih z opravljanjem sto-
ritve zbiranja komunalnih odpadkov in sicer 432.397 EUR. Sledita obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov z 287.890 EUR prihodkov ter zbiranje bioloških odpadkov z 234.498 EUR prihodkov. Najmanjši 
delež prihodkov je podjetje ustvarilo z zaračunavanjem storitve odlaganja in sicer 37.015 EUR. 

Za opravljanjem posebnih storitev je podjetje ustvarilo za 134.606 prihodkov. Prihodke od posebnih 
storitev podjetje dosega z izvajanjem storitev zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov uporabnikom, 
ki odpadke oddajo na zbirni center Ostri vrh, s prodajo vrečk za biološke odpadke in tudi s prodajo tistih 
zbranih odpadkov, ki jih lahko proda kot surovino. Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki za pokri-
vanje stroškov amortizacije od osnovnih sredstev, so prihodki, ki nastajajo v višini obračunane amortiza-
cije od osnovnih sredstev, za katera nakup smo sredstva prejeli od Občine Logatec.
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Graf 7: Prikaz stroškov in odhodkov na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki

V povezavi s stroški in odhodki na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki naj pojasnimo, da pod-
jetje samo izvaja le dejavnost zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, v okviru katere se izvaja tudi 
zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Dejavnost obdelave odpadkov in odlaganja komunal-
nih odpadkov za podjetje izvaja podizvajalec Kostak d.d., ki je bil izbran z javnim razpisom. Zaradi nave-
denega stroški materiala, dela in amortizacije nastajajo le na dejavnosti zbiranja komunalnih in biološko 
razgradljivih odpadkov, na dejavnosti obdelave in odlaganja pa beležimo le stroške storitev podizvajalca 
ter stroške okoljske dajatve za odlaganje odpadkov. 

Na dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov dela največ zaposlenih v podjetju, zaradi česar pomem-
ben delež vseh stroškov in odhodkov na dejavnosti predstavljajo stroški dela. Sledijo stroški materiala, ki 
nastajajo predvsem zaradi goriva. Nizek delež stroškov in odhodkov na dejavnosti predstavljajo še odpisi 
vrednosti in drugi poslovni odhodki, ki vključujejo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odla-
ganja odpadkov.
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4.3.7   Skupna komunalna raba
Dejavnost izkazuje izgubo v višini 23.511 EUR. Prihodki na dejavnosti so znašali 946.549 EUR, stroški 

in odhodki pa 970.060 EUR.

Tabela 10: Prihodki in odhodki dejavnosti - SKUPNA KOMUNALNA RABA

 SKUPNA KOMUNALNA RABA  leto 2020 leto 2019  Indeks  
2020/2019 

1. Poslovni prihodki      945.347,00     764.145,00           123,71 
2. Prihodki iz naslova omrežnine                     -                      -                     -   
3. Finančni prihodki             776,00            737,00           105,29 
4. Drugi prihodki             426,00            426,00           100,00 
 SKUPAJ PRIHODKI      946.549,00     765.308,00           123,68 
     
1. Stroški blaga in materiala      152.287,00     155.626,00             97,85 
2. Stroški storitev      481.229,00     412.397,00           116,69 
3. Najemnina infrastrukture                     -                      -                     -   
4. Stroški dela      304.297,00     228.906,00           132,94 
5. Odpisi vrednosti        29.724,00       26.104,00           113,87 
6. Drugi poslovni odhodki          1.577,00         1.913,00             82,44 
7. Finančni odhodki             106,00            244,00             43,44 
8. Drugi odhodki             840,00            720,00           116,67 
 SKUPAJ ODHODKI      970.060,00     825.910,00           117,45 
     
  POSLOVNI IZID -23.511,00 -60.602,00 38,80 
 Brez stroškov uprave (17,08%) 68.046,00 26.360,00 258,14 

V primerjavi z letom 2019 so se prihodki na dejavnosti povečali za 24 %, stroški in odhodki pa za 17 %. 
V letu 2020 je bilo največ prihodkov doseženih v okviru izvajanja letnega vzdrževanja cest. Sledi zimsko 
vzdrževanje cest, vzdrževanje javne razsvetljave, vzdrževanje javnih površin ter javna dela.

Graf 8: Prikaz stroškov in odhodkov na dejavnosti skupna komunalna raba



Letno poročilo 2020

21SESTAVLJAMO ČISTO OKOLJE

KP Logatec

Največji delež stroškov predstavljajo stroški storitev, v katerih so zajeti stroški podizvajalcev na letnem 
in zimskem vzdrževanju cest. V preteklem letu je bilo realiziranih nekoliko manj stroškov blaga in mate-
riala, kar je posledica znižanja cene električne energije. V stroških javne razsvetljave so namreč zajeti tudi 
stroški dobave električne energije za javno razsvetljavo. Sorazmerno velik je tudi delež stroškov dela, saj 
je skupna komunalna raba po številu zaposlenih takoj za dejavnostjo ravnanje s komunalnimi odpadki. 
Zaradi strojne opreme pa na dejavnosti nastajajo tudi stroški amortizacije. 

Stroške izvajanja javnih del je v letu 2020 delno financiral Zavod RS za zaposlovanje v okviru programa 
javnih del, delno pa je stroške krila Občina Logatec iz proračuna. 

Storitve skupne komunalne rabe se financirajo iz občinskega proračuna. Cenike, po katerih podjetje 
zaračunava storitve občini, potrjuje občinski svet. 

4.3.8   Pogrebna in pokopališka dejavnost
Dejavnost izkazuje izgubo v višini 8.462 EUR. Prihodki na dejavnosti so znašali 197.816 EUR, stroški in 

odhodki pa so znašali 206.278 EUR.

Tabela 11: Prihodki in odhodki dejavnosti - POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

 POKOPALIŠKA IN POGREBNA            
DEJAVNOST  leto 2020 leto 2019  Indeks  2020/2019 

1. Poslovni prihodki      197.300,00     150.760,00           130,87 
2. Prihodki iz naslova omrežnine                     -                      -                     -   
3. Finančni prihodki             333,00            312,00           106,73 
4. Drugi prihodki             183,00            180,00           101,67 
 SKUPAJ PRIHODKI      197.816,00     151.252,00           130,79 
     
1. Stroški blaga in materiala        32.262,00       25.833,00           124,89 
2. Stroški storitev        65.379,00       52.035,00           125,64 
3. Najemnina infrastrukture             700,00            700,00           100,00 
4. Stroški dela      101.006,00       88.909,00           113,61 
5. Odpisi vrednosti          6.210,00         7.345,00             84,55 
6. Drugi poslovni odhodki             314,00            387,00             81,14 
7. Finančni odhodki               46,00            137,00             33,58 
8. Drugi odhodki             361,00            305,00           118,36 

 SKUPAJ ODHODKI      206.278,00     175.651,00           117,44 
     
 POSLOVNI IZID - 8.462,00 - 24.399,00             34,68 
 Brez stroškov uprave (7,34%)        30.884,00       12.448,00           248,10 

Največji delež neposrednih stroškov, ki nastajajo na dejavnosti, predstavljajo stroški dela. Sledijo 
stroški storitev podizvajalcev pri opravljanju pogrebnih storitev (upepelitve pokojnikov, 24-urna dežurna 
službe za pokojnike, ki umrejo v drugi občini, najem hladilnega prostora idr.) ter podizvajalcev, ki sodelu-
jejo na pogrebnih slovesnostih. Precej manjši delež neposrednih stroškov predstavljajo stroški materiala 
in amortizacije.
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4.3.9   Tržnina in plaketiranje
Dejavnost izkazuje izgubo v višini 231 EUR. Prihodki na dejavnosti so znašali 7.570 EUR, stroški in 

odhodki pa so znašali 7.801 EUR. 

Tabela 12: Prihodki in odhodki dejavnosti - TRŽNINA IN PLAKETIRANJE

 TRŽNINA IN PLAKATIRANJE  leto 2020 leto 2019  Indeks  2020/2019 

1. Poslovni prihodki          7.562,00       19.722,00             38,34 
2. Prihodki iz naslova omrežnine                     -                      -                     -   
3. Finančni prihodki                 5,00              26,00             19,23 
4. Drugi prihodki                 3,00              15,00             20,00 
 SKUPAJ PRIHODKI          7.570,00       19.763,00             38,30 
     
1. Stroški blaga in materiala             215,00            445,00             48,31 
2. Stroški storitev          3.996,00       10.185,00             39,23 
3. Najemnina infrastrukture          2.176,00         2.308,00             94,28 
4. Stroški dela             893,00         4.578,00             19,51 
5. Odpisi vrednosti             434,00            516,00             84,11 
6. Drugi poslovni odhodki               80,00              77,00           103,90 
7. Finančni odhodki                 1,00                9,00             11,11 
8. Drugi odhodki                 6,00              25,00             24,00 
 SKUPAJ ODHODKI          7.801,00       18.143,00             43,00 
     
 POSLOVNI IZID          - 231,00         1.620,00           - 14,26 
 Brez stroškov uprave (9,28%)             413,00         4.682,00               8,82 

V letu 2020 je bila dejavnost opravljena v zelo zmanjšanjem obsegu zaradi pandemije. Tudi Gregor-
jevega sejma ni bilo.

Stroški in odhodki - ravnanje s komunalnimi odpadki
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4.3.10   Druge dejavnosti na trgu

Dejavnost izkazuje dobiček v višini 55.223 EUR. Vsi prihodki dejavnosti so znašali 303.050 EUR, vsi 
odhodki pa 247.827 EUR.

Tabela 13: Prihodki in odhodki dejavnosti - DRUGE DEJAVNOSTI NA TRGU

 DRUGE DEJAVNOSTI  leto 2020 leto 2019  Indeks  2020/2019 

1. Poslovni prihodki      302.850,00     302.033,00           100,27 
2. Prihodki iz naslova omrežnine                     -                      -                     -   
3. Finančni prihodki             129,00            230,00             56,09 
4. Drugi prihodki               71,00            133,00             53,38 
 SKUPAJ PRIHODKI      303.050,00     302.396,00           100,22 
     
1. Stroški blaga in materiala        94.028,00       79.129,00           118,83 
2. Stroški storitev      129.886,00     184.236,00             70,50 
3. Najemnina infrastrukture                     -                      -                     -   
4. Stroški dela        21.075,00       39.142,00             53,84 
5. Odpisi vrednosti          2.282,00         1.190,00           191,76 
6. Drugi poslovni odhodki             398,00            960,00             41,46 
7. Finančni odhodki               18,00              76,00             23,68 
8. Drugi odhodki             140,00            225,00             62,22 
 SKUPAJ ODHODKI      247.827,00     304.958,00             81,27 
     
 POSLOVNI IZID        55.223,00      - 2.562,00     - 2.155,46 
 Brez stroškov uprave (2,85%)        70.500,00       24.640,00           286,12 

V letu 2020 večjih projektov v okviru drugih dejavnosti na trgu ni bilo. Največ prihodkov od prodaje 
je podjetje realiziralo z izvajanjem rednega vzdrževanja odlagališča Ostri Vrh ter izdelavo projektne do-
kumentacije za občino. 

Med stroške drugih dejavnosti na trgu se knjižijo tudi stroški podizvajalcev in opreme za izvedbo in-
vesticijskih vzdrževalnih del na javni infrastrukturi. Navedene stroške podjetje zaračuna občini.  

Dobiček iz navedene dejavnosti izhaja predvsem dejstva, da so bila izvedena dela na črpališču Brana 
v letu 2019. Strošek je bil zabeležen v letu 2019 na oskrbo s pitno vodo, prihodki pa so  izkazani v letu 
2020. 

4.4   Zaposleni
Na dan 31. 12. 2020 je bilo v podjetju skupaj zaposlenih 46 delavcev, od teh je bilo 44 delavcev zapo-

slenih na podlagi kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti skupaj z direktorjem podjetja ter dva de-
lavca v okviru projekta zaposlovanja Zavoda RS za zaposlovanje ‚Javna dela 2020‘. Tekom leta 2020 smo 
delovno razmerje prekinili z enim delavcem, zaposlili pa smo tri nove delavce za delo v okviru glavnih 
dejavnosti podjetja ter dva delavca za izvajanje javnih del. Slednja sta bila zaposlena za določen čas do 
31.12.2020. Trije zaposleni so bili na dolgotrajni bolniški. 
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V podpornih službah skupaj z vodstvom podjetja je bilo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih sedem de-
lavcev, v službi tehničnega razvoja dva delavca, en delavec je bil zaposlen na delovnem mestu vodje 
projektov. V operativnem sektorju je bilo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih 34 delavcev. Kot že napisano 
na dan 31.12.2020 se je pogodba o zaposlitvi iztekla dvema delavcema, ki sta bila v podjetju zaposlena 
preko projekta ‚Javna dela 2020‘. V spodnjih tabelah slednja nista vključena. 

Delavec, s katerim smo prekinili delovno razmerje, je bil zaposlen na dejavnosti ravnanje s komunal-
nimi odpadki; namesto njega smo zaposlili novega delavca. Enega novega delavca smo zaposlili na de-
javnosti vzdrževanje javnih površin v mesecu marcu in enega novega delavca smo zaposlili na dejavnosti 
oskrba s pitno vodo v mesecu novembru.

Tabela 14: število zaposlenih po dejavnostih v letih 2020 in 2019

Zaposleni po dejavnosti 2020 2019 Indeks 2020/2019
Oskrba s pitno vodo 7 6 116,7
Odvajanje in čiščenje odpadne vode 5 5 100,0
Ravnanje s komunalnimi odpadki 10 10 100,0
Skupna komunalna raba 7 7 100,0
Vzdrževanje javnih površin 3 2 150,0
Pogrebna in pokopališka dejavnost 2 2 100,0
Projekti 1 1 100,0
Tehnični razvoj 2 2 100,0
Podporne službe 6 6 100,0
Vodstvo 1 1 100,0
Skupaj 44 42 104,8

Graf 9: Zaposleni po dejavnosti
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Graf10: Zaposleni po stopnji izobrazbe

Izobrazbena struktura se glede na pretekla leta ni bistveno spremenila; prevladujejo zaposleni s IV. 
stopnjo izobrazbe.

Tabela 15: stopnja izobrazbe zaposlenih v letih 2020 in 2019

Zaposleni po stopnji izobrazbe 31.12.2020 31.12.2019
I. 1 1
II. 9 9
III. 3 4
IV. 16 13
V. 6 6
VI/2. 5 5
VII. 3 3
VIII. 1 1
Skupaj 44 42

 

V družbi je bilo ob koncu leta zaposlenih 35 moških in 9 žensk. Povprečna starost moških je 45,5 let, 
povprečna starost žensk 41,9 let, povprečna starost vseh zaposlenih je 44,7 let. Največji delež pripada 
skupini starejših nad 40 do 50 let, a se je glede na leto 2019 zmanjšalo za 5,9 %, med tem ko se je povečal 
delež zaposlenih v kategoriji nad 30 do 40 let ter v kategoriji nad 50 let. 

Tabela 16: starost zaposlenih v letih 2020 in 2019

Zaposleni po starostnih                        
kategorijah 31.12.2020 31.12.2019 Indeks 2020/2019

do 30 let 3 3 100,0

nad 30 do 40 let 13 11 118,2

nad 40 do 50 let 16 17 94,1

nad 50 let 12 10 120,0

Povprečna starost vseh zaposlenih 44,7 44,5 100,5
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Graf 11: Zaposleni po stopnji starostnih kategorijah

V letu 2020 je bilo v podjetju opravljenih za 2,7 % več delovnih ur kot leto poprej. Navedeno je v 
največji meri posledica večjega fonda ur na delavca po delovnem koledarju v letu 2020 v primerjavi z le-
tom 2019 in nove zaposlitve na vzdrževanju javnih površin že v prvem kvartalu. Število opravljenih ur na 
zaposlenega se je zmanjšalo za 1,9 %, kar je v največji meri posledica odsotnosti zaradi čakanja na delo 
v mesecu marcu ob začetku razglasitve epidemije nalezljive bolezni covid-19 in zaradi odsotnosti zaradi 
višje sile zaradi obveznega varstva otrok, kar je tudi posledica epidemije nalezljive bolezni covid-19. Ena 
zaposlena je v decembru pričela s porodniškim dopustom. 

Tabela 17: Opravljene ure v podjetju v letih 2020 in 2019

Opravljene ure v podjetju Realizacija 2020 Realizacija 2019
Indeks  

real. 2020/ 
real. 2019

fond ur na delavca po delovnem koledarju 2096 2088 100,4

število zaposlenih na dan 31.12. 44 42 104,8

število opravljenih ur skupaj 83.567 81.350 102,7

redno delo (efektivne ure) 68.528 66.849 102,5

prazniki 2.218 3.736 59,4

letni dopust 10.349 9.085 113,9

izredni dopust 24 8 300,0

nadure (efektivne ure) 52 32 162,5

boleznine in poškodbe v breme podjetja 2.396 1.640 146,1

število opravljenih ur na zaposlenega 1.899 1.937 98,1

št. zaposlenih glede na opravljene ure 39,9 39,0 102,3
refundacija (boleznine, sodišče, civilna zaščita,                             
darovanje krvi, izolacija) 3.890 5.360 72,6

odsotnost zaradi višje sile ali čakanja na delo 1.179 0  

starševski/porodniški dopust 40 0  

odsotnost brez nadomestila plače 0 0  

vseh ur skupaj 88.676 86.710 102,3

povprečno št. zaposlenih iz vseh ur 42,3 41,5 101,9
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Predpise glede varnosti in zdravja pri delu upoštevamo in izpolnjujemo. Zaposlene redno izobražuje-
mo za varnost in zdravje pri delu, prav tako zaposlene redno obdobno pošiljamo na preventivne zdrav-
stvene preglede. Trudimo se zagotoviti kakovostno delovno okolje in prav takšno tudi delovno in zaščitno 
opremo. Januarja so bile na Pohorju izpeljane zimske komunalne igre, na katerih se v športnem duhu 
srečujejo delavci komunalnega gospodarstva. Udeležbo smo, tako kot pretekla leta, omogočili tudi na-
šim zaposlenim. Za leto 2020 je bila predvidena tudi udeležba na poletnih komunalnih igrah, organiza-
cija srečanja z namenom vzpodbujanja zdravja pri delu ter povezovanja med sodelavci in tradicionalno 
decembrsko srečanje sedanjih in upokojenih delavcev podjetja. Vsa srečanja so bila zaradi epidemije 
nalezljive bolezni covid-19 odpovedana. 

Z udeležbo na seminarjih, strokovnih posvetih in dodatnih usposabljanjih skrbimo za stalno napre-
dovanje v znanju in strokovno usposabljanje zaposlenih. V letu 2020 je bilo, zaradi epidemije nalezljive 
bolezni covid-19, manj udeležb na teh dogodkih kot leta poprej. 

Delavci svoje pravice uresničujejo preko sveta delavcev s tremi člani, ter preko dveh predstavnikov v 
nadzornem svetu podjetja. V podjetju je organiziran tudi sindikat, v katerem je bilo na dan 31.12.2020 
vključenih 12 članov.

4.5   Delovni čas v podjetju

Večina delavcev v podjetju dela v enakomerno razporejenem delovnem času, ki je razporejen na pet 
dni v tednu (od ponedeljka do petka) od 6.30 do 14.30 ure. Zaposleni v podpornih službah in v službi 
tehničnega razvoja imajo omejeno gibljiv delovni čas z možnostjo prihoda na delo od 6.30 do 7.30 in 
možnostjo odhoda med 14.30 in 16.00 uro. Delavci na pogrebni in pokopališki dejavnosti ter na vzdrže-
vanju kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav delajo v neenakomerno razporejenem delovnem času.

V podjetju je zaradi morebitnega pojava motenj in napak na infrastrukturnem omrežju izven delov-
nega časa organizirana stalna pripravljenost na domu. Stalna pripravljenost se izvaja za naslednje dejav-
nosti: 

−	 oskrba s pitno vodo, 
−	 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
−	 vzdrževanje cest in javne razsvetljave ter 
−	 pogrebne storitve.

Uprava je strankam dosegljiva od ponedeljka do petka od 07.30 do 14.30 ure. Zaradi razglašene epi-
demije nalezljive bolezni covid-19 ter posledično zaradi zmanjševanja tveganja prenosa okužbe so bili v 
podjetju uvedeni preventivni ukrepi, kot so: 

−	 omejitev vstopa v upravo podjetja, tako da je pred vstopom potrebno pozvoniti na zvonec pri glav-
nih vhodnih vratih in počakati na zaposlenega, 

−	 poudarjanje možne rešitve zadev preko e-pošte in telefona.

Zbirni center Ostri vrh je odprt po sledečem urniku: 
Ponedeljek: 6:30 – 14:30
Torek, sreda, četrtek: 6:30 – 18:30
Petek: 6:30 – 14:30
Sobota: 7:00 – 12:00
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4.6   Informiranje stiki z javnostjo
Informiranje uporabnikov komunalnih storitev in poslovnih partnerjev je potekalo z rednim obveš-

čanjem z zgibanko priloženo k računom, preko lokalne televizije LEP, Logaških novic, spletne strani in 
Facebook profila. 

Spletna stran podjetja ponuja informacije o izvajanju naših dejavnosti v strukturirani in uporabnikom 
prijazni obliki; stran je razdeljena po dejavnostih. Spletna stran in Facebook profil služita za obveščanje 
uporabnikov o izvajanju del na javnem vodovodnem omrežju, zaporah cest, obratovanju tržnice in zbir-
nega centra ter za posredovanje drugih pomembnih informacij v zvezi z izvajanjem dejavnosti podjetja. 

Družba sodeluje z javnimi institucijami, zlasti vrtci in šolami, z državnimi organi, znanstveno-razisko-
valnimi institucijami ter z različnimi podjetji in posamezniki. 

V letu 2020 je bil vsem gospodinjstvom poslan koledar z urnikom odvoza posameznih ločenih frakcij 
in ostanka komunalnih odpadkov, ki je objavljen tudi na spletni strani podjetja. V tem letu smo v okviru 
projekta Sestavljamo čisto okolje občine Logatec, ki je bil financiran s strani LAS s ciljem, izdali tudi novo 
tiskano brošuro z informacijami predvsem s področja odpadkov ter pitne in odpadne vode.

Informacije so vsebovale oziroma poudarjale predvsem pomen pravilnega ločenega zbiranja odpad-
kov in infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih vod, informacije o oskrbi s pitno vodo v Občini 
Logatec, informacije o letni sobotni akcija zbiranja nevarnih odpadkov, informacije glede zaračunavanja 
komunalnih storitev in tudi druge informacije s področja komunalnih storitev.

4.7   Javna naročila
V letu 2020 je bilo izvedenih deset postopkov javnega naročanja. Vsi so bili izvedeni po postopku 

naročila male vrednosti.

Tabela 18: Javna naročila v letu 2020

Predmet javnega naročila Vrsta postopka Izbrani ponudnik
Prevzem mulja iz ČN komunalnih
odpadnih voda NMV Surovina d.o.o.

Nakup smetarskega vozila NMV Portofin d.o.o.
Prevzem izcednih vod z odlagališča Ostri vrh NMV Siliko Vrhnika d.o.o.
Obratovalni monitoring na odlagališču Ostri vrh NMV NLZOH
Prevzem komunalne odpadne embalaže NMV Saubermacher Slovenija d.o.o.
Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala NMV NRG d.o.o.

Prevzem bioloških odpadkov in odpadnega lesa NMV Saubermacher Slovenija d.o.o., 
Tisa d.o.o.

Prevoz mešanih komunalnih odpadkov NMV /

Prevzem odpadkov iz čistilnih naprav NMV Saubermacher Slovenija d.o.o., 
Allba d.o.o.

Dobava goriva NMV Petrol d.d.

Po pogodbah, sklenjenih na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja, je bilo v letu 2020 odda-
nih za 1.476.495 EUR naročil. V spodnji preglednici je prikazana skupna vrednost oddanih naročil v EUR 
brez DDV po posameznih pogodbah.
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Tabela 19: Stroški opravljenih dobav in storitev po posameznih pogodbah v letu 2020 

Predmet javnega naročila Izvajalec/dobavitelj

Prejeti računi v EUR 
brez DDV

2020

Zimska služba Tigrad d.o.o., Treven               
inženiring d.o.o. 191.857

Gramozenje javnih občinskih cest Tigrad d.o.o. 54.978

Prevzem bioloških odpadkov in odpadnega lesa Saubermacher                          
Slovenija d.o.o. 109.490

Prevzem odpadkov iz čistilnih naprav Saubermacher Slovenija 
d.o.o., Surovina d.o.o. 118.270

Nakup goriva Petrol d.d. 68.221
Zavarovanje premoženja in odgovornosti Komunalnega 
podjetja Logatec d.o.o. Zavarovalnica Sava d.d. 25.749

Dobava električne energije ECE d.o.o. 232.448
Prevzem, prevoz, obdelava in odlaganje mešanih ko-
munalnih odpadkov Kostak d.d. 352.363

Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala Ekomunala d.o.o. 70.456
Prevzem izcednih vod z odlagališča Ostri vrh Siliko d.o.o. 45.280
Obratovalni monitoring na odlagališču Ostri vrh NLZOH 24.421
Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov EPPS d.o.o. 31.258
Nakup smetarskega vozila Portofin d.o.o. 151.704
Skupaj v EUR brez DDV: 1.476.495

 

Predmet javnega naročila

Višina prejetih računov v EUR brez DDV

2019 2020 Indeks 20/19

Zimska služba 208.295 191.857 0,92
Gramozenje javnih občinskih cest 63.047 54.978 0,87
Prevzem bioloških odpadkov in odpadnega lesa 61.131 109.490 1,79
Prevzem odpadkov iz čistilnih naprav 70.606 118.270 1,68
Prevzem, prevoz, obdelava in odlaganje mešanih                              
komunalnih odpadkov 343.180 352.363 1,03

Nakup goriva 79.184 68.221 0,86
Zavarovanje premoženja in odgovornosti Komunalnega 
podjetja Logatec d.o.o. 27.778 25.749 0,93
Dobava električne energije 236.824 232.448 0,98
Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala 50.832 70.456 1,39
Prevzem izcednih vod z odlagališča Ostri vrh 44.085 45.280 1,03
Obratovalni monitoring na odlagališču Ostri vrh 26.207 24.421 0,93
Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov 28.433 31.258 1,10
Nakup traktorja/nakup smetarskega vozila 89.800 151.704 1,69
Skupaj 1.329.402 1.476.495 1,11

V letu 2020 so stroški zimske službe znašali skupno 191.857 EUR brez DDV in so bili zaradi mile zime 
nekoliko manjši kot leto poprej. Tudi stroški gramozenja javnih občinskih cest so bili za skoraj 13 % manjši 
kot v letu 2019. 

Tabela 20: Stroški opravljenih dobav in storitev po posameznih pogodbah v 2019 in 2020
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Zelo so se povečali stroški prevzema bioloških odpadkov in odpadnega lesa ter stroški prevzema od-
padkov iz čistilnih naprav, kar je posledica višjih cen in tudi večje količine oddanih odpadkov. Cene, dose-
žene na javnem razpisu, so se povečale predvsem zaradi pomanjkanja ustreznih zmogljivosti za predela-
vo teh odpadkov v Sloveniji in v sosednjih državah. Strošek prevzema mešanih komunalnih odpadkov se 
je kljub manjši količini zbranih mešanih komunalnih odpadkov v letu 2020 povečal za dobrih 9 %, saj so 
se povišale cene za prevoz in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. 

Poraba goriva je bila podobna kot v preteklih letih, stroški dobave goriva pa so se zaradi nizkih prodaj-
nih cen goriva zmanjšali za dobrih 14 %. Stroški električne energije so se kljub nekoliko večji porabi zniža-
li, kar je posledica nekoliko nižjih cen ter ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 (oprostitev plačila 
prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom 
in iz obnovljivih virov energije v obdobju od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020). 

Strošek zavarovanja premoženja in odgovornosti podjetja se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšal 
za 7 %, kar je rezultat uspešno izvedenega javnega razpisa, na katerem so bile dosežene nekoliko nižje 
zavarovalne premije kot v preteklih letih. 

Stroški vodovodnega in kanalizacijskega materiala so se povečali predvsem zaradi nakupa vodovodnega 
materiala, potrebnega za izvedbo prestavitve vodovodnega omrežja na območju trgovskega centra Spar.

Stroški prevzema izcednih vod z odlagališča Ostri vrh so bili nekoliko višji kot v letu 2019, medtem 
ko so se stroški obratovalnih monitoringov na odlagališču Ostri vrh v primerjavi z letom 2019 zmanjšali 
za dobrih 7 %. Vzrok je v tem, da se obratovalni monitoringi emisij snovi v zrak po zaprtju odlagališča 
izvajajo v zmanjšanjem obsegu.

Stroški za tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov so se v primerjavi z letom 2019 povečali za dobrih 
10 %, kar je predvsem posledica večjega števila opravljenih storitev.

Večji so bili tudi stroški nakupa novih osnovnih sredstev, saj smo v letu 2020 kupili novo smetarsko 
vozilo.

Skupno je bilo v letu 2020 na osnovi pogodb, sklenjenih na podlagi izvedenega postopka javnega 
naročanja, izvajalcem in dobaviteljem izplačanih za 10 % več sredstev kot v letu poprej. Na povišanje 
izplačil so vplivale predvsem višje cene za prevzem bioloških odpadkov in odpadkov iz čistilnih naprav ter 
nakup novega smetarskega vozila.

4.8   Pomembnejši dogodki po izteku poslovnega leta
Med pomembnejšimi dogodki po izteku poslovnega leta bi želeli izpostaviti sprejem odločitve o po-

stavitvi premične naprave za sušenje blata na čistilni napravi v Logatcu. Občinski svet je na svoji 15. redni 
seji dne 15. aprila 2021 v okviru poslovnega načrta za leto 2021 sprejel odločitev o postavitvi premične 
naprave za sušenje blata na čistilni napravi Logatec. S postavitvijo sušilne naprave Komunalno podjetje 
Logatec zasleduje dva cilja: zagotoviti okoljsko bolj sprejemljivo ravnanje z blatom ter nižje stroške rav-
nanja z blatom ter s tem na dolgi rok nižje stroške storitev za uporabnike. Stroški nakupa sušilne naprave 
bodo znašali okrog 518.000 EUR brez DDV, končna cena pa bo znana po izvedbi javnega razpisa. Stroške 
nakupa sušilne naprave bomo financirali delno z najetim kreditom in delno z lastnimi sredstvi. Kredit bo 
zavarovan s poroštvom Občine Logatec.

Občinski svet Občine Logatec je na svoji 15. redni seji dne 15. aprila 2021 sprejel tudi nove cene sto-
ritev gospodarskih javnih služb varstva okolja. Glede na to, da podjetje že več let posluje z dobičkom, je 
bila sprejeta odločitev, da se cene za prihodnje obračunsko obdobje nekoliko znižajo. Znesek mesečne 
položnice za storitve oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter zbiranje 
komunalnih odpadkov, ki jo v občini Logatec plačuje štiričlanska družina, je od 1. maja 2021 dalje nižji 
za 0,5 do 2,2 EUR brez DDV (odvisno od storitve, ki jo zagotavljamo za uporabnika). Občina Logatec za 
gospodinjstva še nadalje subvencionira tudi ceno omrežnine za čiščenje.
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S 1. januarjem 2021 je pričela veljati koncesijska pogodba o izvajanju obdelave in odlaganja me-
šanih komunalnih odpadkov, ki jo je Občina Logatec na osnovi izvedenega javnega razpisa sklenila s 
podjetjem Kostak. Mešane komunalne odpadke smo pričeli odvažati v center za ravnanje z odpadki 
Spodnji Stari Grad, kjer poteka njihova mehansko-biološka obdelava, s katero se iz odpadkov izločijo 
uporabni materiali in surovine. Del izločenih odpadkov se porabi kot gorivo, preostanek (manj kot 5 
% odpadkov) pa se odloži na odlagališče Globoko pri Trebnjem. Koncesija je podeljena za obdobje 10 
let. Zaradi izbire novega izvajalca javne službe sta se s 1. januarjem 2021 spremenili tudi ceni storitve 
obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov. Naše podjetje na območju občine Logatec še naprej 
izvaja obračun storitev ravnanja z odpadki, tako da uporabniki še nadalje prejemajo samo eno me-
sečno položnico za storitve ravnanja s komunalnimi odpadki.  

4.9   Načrti za prihodnost
V letu 2021 bodo predvidoma izvedene naslednje pomembnejše investicije v gospodarsko javno 

infrastrukturo:
−	 oskrba s pitno vodo: tudi v letu 2021 se nadaljuje projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljublja-

nice. V letu 2021 se zaključuje gradnja sekundarnega vodovoda Petkovec, pričenja pa se gradnja 
vodovoda Reka – Režiše in Sončni log. V letu 2021 bo predvidoma zgrajeno tudi vodovodno 
omrežje Jezero – Spodnji Lavrovec. 

−	 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode: v okviru projekta Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice je predvidena dograditev in obnova manjkajočega 
kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Logatec (Gubčeva ulica, Jamnica – Dolenji Logatec, Go-
renji Logatec in Lokev – Dolenji Logatec). 

−	 izgradnja javne infrastrukture (javni vodovod, kanalizacija, cesta, razsvetljava): v letu 2021 se bo 
predvidoma pričela gradnja javne infrastrukture v naselju Strmica.

−	 zbiranje odpadkov in ravnanje z odpadki: za leto 2021 je predvidena pridobitev gradbenega 
dovoljenja in izvedba razpisa za izbiro izvajalca za gradnjo zbirnega centra Ostri vrh; tudi v letu 
2021 bo občina nadaljevala z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem zbiralnic ločenih frakcij (ekolo-
ških otokov).

−	 urejanje in vzdrževanje pokopališč in poslovilnih vežic: v letu 2021 bo predvidoma izvedena ob-
nova in dograditev poslovilne vežice v Dolenjem Logatcu.

Med najpomembnejše aktivnosti, ki jih načrtujemo v letu 2021, sodijo:
−	 izvedba razpisa za izbiro dobavitelja premične naprave za sušenje blata na čistilni napravi Loga-

tec; s sušenjem se bo vsebnost suhe snovi v blatu iz čistilne naprave Logatec povečala z okrog 
20 % na 90%; tako obdelano blato bo primerno za sosežig v toplarnah in cementarnah, s čimer 
bo mogoče doseči nižjo ceno za prevzem blata; 

−	 priključevanje novih uporabnikov na sekundarni vodovod Petkovec;
−	 prevzem infrastrukture, zgrajene v okviru projekta S4  OIC 3;
−	 prevzem novozgrajenega dela pokopališča v Dolenjem in Gorenjem Logatcu;
−	 nakup novega tovornega vozila za letno in zimsko vzdrževanje cest in kombiniranega vozila za 

vzdrževanje javnih površin;
−	 posodobitev opreme in poslovanja na tržnici, mesečnih sejmih in Gregorjevem sejmu v Logatcu;
−	 nadaljnje vodenje in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
−	 sodelovanje pri projektu ASI – aktivno staranje delovne sile, ki se izvaja pod okriljem Javnega 

štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in ga sofi-
nancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada;

−	 ohranitev dobrega in aktivnega sodelovanja z občino pri vodenju projektov in investicij v gospo-
darsko javno infrastrukturo, pri pripravi občinskih predpisov in drugih aktov.
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4.10   Izpostavljenost in obvladanje tveganj
Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi spremembe de-

viznih tečajev. Družba ni bila izpostavljena valutnemu tveganju, saj je za celotno poslovanje značilno, da 
je menjalni posrednik evro.

Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi spremembe trž-
nih obrestnih mer. Družba takih tveganj nima, ker nima finančnih instrumentov, na katere bi vplivala 
tržna obrestna mera.

Kreditno tveganje je tveganje, da stranka, vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne bo izpol-
nila obveznosti in bo družbi povzročila finančno izgubo. Družba takega tveganja nima.

Pogodbeno tveganje je tveganje, da nasprotna stranka ne bo izpolnila obveznosti iz pogodbe. Tovrst-
na tveganja obvladujemo z različnimi instrumenti za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti 
in za odpravljanje napak v garancijski dobi (menice, bančne garancije, varščine…).

Plačilno-sposobnostno tveganje je tveganje, da bo družba naletela na težave pri zbiranju finančnih 
sredstev, potrebnih za izpolnitev finančnih obveznosti. Družba je takšnim tveganjem izpostavljena zlasti 
zaradi tožbe, ki jo je zoper podjetje in Občino Logatec vložilo podjetje Kele & Kele d.o.o. Tožbeni zahte-
vek znaša 906.042,13 EUR s pripadki. Družba je plačilno-sposobnostnim tveganjem izpostavljena tudi 
zaradi neplačil komunalnih storitev s strani uporabnikov, saj terjatev za komunalne storitve ni mogoče 
zavarovati z znanimi instrumenti zavarovanja.

4.11   Izvajanje gospodarskih javnih služb

4.11.1   Oskrba s pitno vodo
Naloga javne gospodarske službe oskrba z vodo je skrb za ustrezno kakovost pitne vode in njeno dis-

tribucijo do končnih uporabnikov. 

Nadzor nad oskrbo s pitno vodo se opravlja v skladu s Pravilnikom o notranjem nadzoru pitne vode, 
ki temelji na HACCP načelih (angleška kratica Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni analiza 
tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk). V skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) se vsako leto ugotavlja stanje kakovosti pitne vode 
glede zdravstvene ustreznosti na vseh vodovodnih sistemih v občini Logatec. Ustreznost pitne vode se 
ugotavlja z izvedbo laboratorijskih preizkusov (mikrobiološke in fizikalno kemijske preiskave ter terenske 
meritve), na podlagi katerih se izdela vsakoletno poročilo o pitni vodi. 

Podjetje upravlja sedem ločenih vodovodnih sistemov, katerih lastnik je Občina:

−	 vodovodni sistem Logatec, 
−	 vodovodni sistem Rovte,
−	 vodovodni sistem Hotedršica, 
−	 vodovodni sistem Medvedje Brdo,
−	 vodovodni sistem Laze – Jakovica,
−	 vodovodni sistem Grčarevec, 
−	 vodovodni sistem Vrh Svetih Treh Kraljev.

V okviru vodenja javnega sistema oskrbe s pitno vodo se vodijo evidence o naseljih, kjer se zagotavlja 
storitve javne službe, o stavbah ki niso oskrbovane s pitno vodo na podlagi storitev javne službe, o vod-
nih virih pitne vode, o celotni količini iz javnega vodovoda odvzete pitne vode zaradi opravljanja storitev 
javne službe, o celotni količini in namenu porabe iz javnega vodovoda odvzete pitne vode za rabo pitne 
vode, za katero se ne zagotavljajo storitve javne službe, o objektih in opremi javnega vodovoda ter o 
hidrantih in javnih hidrantnih omrežij.
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Na podlagi izdelanega dinamičnega hidravličnega modela vodovodnega sistema se nadaljuje men-
javanje dotrajanih vodovodnih cevi in ostalih del, s katerimi se uredi oziroma izboljša stanje javnega 
vodovodnega omrežja. Obnove vodovodnih sistemov se po prizadevanjih izvajajo v primeru del večjega 
obsega na cestah ali pa pri izgradnji druge infrastrukture. Obnove vodovodnih sistemov se vršijo tudi na 
podlagi pogostosti intervencij, iz katerih se ugotovi stanje vodovodnih cevi. V letu 2020 je bilo opravlje-
nih 66 intervencij.

Graf 12:  Število intervencij v obdobju 2016– 2020

V okvir rednega opravljanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo spada tudi vzdrževanje oziroma redna 
menjava vodomerov. V letu 2020 je bilo zamenjanih 743 vodomerov in na novo vgrajenih 41 vodomerov, 
kar znaša skupaj 784 vodomerov. V preteklem poslovnem letu 2019 je bilo zamenjanih 717 vodomerov 
in na novo vgrajenih 42, kar skupno znaša 759 vodomerov.

Graf 13: Število zamenjanih in novo vgrajenih vodomerov v obdobju 2016– 2020

Količina prodane vode v letu 2020 je znašala 741.736 m3. Glede na leto 2019 se je količina prodane 
vode v letu 2020 povečala za 3,4 %. Od skupne količine prodane vode v letu 2020 je bilo gospodinjstvom 
prodanih 68 % vse prodane vode ter ostalim (ustanove, samostojni podjetniki, podjetja,…) 32 % vse 
prodane vode.
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Graf 14: Količina prodane vode v m3  v vseh sistemih skupaj v obdobju 2016– 2020

Del vodovodnih sistemov so tudi vodne izgube, ki so v letu 2020 znašale 19%. V okviru vodne bilance, 
ki je določena v Uredbi o skrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), se beležijo vodne izgube. Vodne 
izgube so posledica dotrajanih in neustrezno montiranih cevi, poškodb cevi zaradi gradenj ostale in-
frastrukture, poškodb cevi na hišnih priključkih ter nepooblaščenega odvzema vode iz sistema predvsem 
v sušnih obdobjih, ko prihaja do nepooblaščenega odvzema vode iz hidrantov.

Graf 15: Prikaz vodne bilance na vseh vodovodnih sistemih skupaj 2016– 2020
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4.11.2   Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
Izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode podjetje izvaja na 

območju občine Logatec. 

Podjetje upravlja s kanalizacijskim sistemom v mestu Logatec, v Rovtah, Lazah ter dveh manjših ob-
močjih v naselju Hotedršica in Grčarevec. 

Skupna dolžina kanalizacijskega omrežja Logatec znaša 66 km, ki je sestavljen iz mešanega, fekalnega 
in padavinskega sistema. Kanalizacijski sistem sestavljajo gravitacijski, tlačni in vakuumski podsistemi, ki 
se zaključijo na skupni čistilni napravi Logatec. Kanalizacijski sistem v celoti ni zgrajen, manjkajo posamez-
ni krajši odseki, ki niso zgrajeni predvsem zaradi zapletov z zemljišči. V javnem kanalizacijskem sistemu 
Logatec je trenutno dvanajst črpališč. Vsa črpališča so opremljena s telemetrijo za javljanje napak preko 
SMS sporočil.

Kanalizacijski sistem Rovte, ki se zaključi z lagunsko čistilno napravo Rovte, je fekalni sistem v dolžini 6,8 
km. Na sistemu je 5 črpališč, ki so vsa opremljena z GMS napravo za javljanje napak preko SMS sporočil.

Kanalizacijski sistem Hotedršica – Spodnji Log je ločen fekalni sistem v dolžini 416 m in se zaključi z 
malo čistilno napravo velikosti 100 PE. Na sistemu je eno črpališče, ki je opremljeno s telemetrijo za javl-
janje napak preko SMS sporočil. 

Kanalizacijski sistem Laze je ločen fekalni sistem v dolžini 4,6 km. Na sistemu je 5 črpališč, ki so opreml-
jena z GMS napravo za javljanje napak preko SMS sporočil.

Kanalizacijski sistem Grčarevec je manjši fekalni sistem v dolžini 475 m. Na sistemu ni črpališč in se 
zaključi z malo čistilno napravo velikosti 50 PE.

Kanalizacijski sistem mesta Logatec se zaključi s centralno komunalno čistilno napravo Logatec z izto-
kom v reko Logaščico. Rekonstruirana KČN Logatec je membranska ČN s kombinacijo biološkega čiščenja z 
aktivnim blatom in fizične separacije blata od vode s pomočjo membran. Na ČN Logatec se čisti odpadna 
voda fekalnega in padavinskega izvora, ki se dovaja na ČN preko mešanega kanalizacijskega sistema. 

V letu 2020 je bilo iz dotoka javne kanalizacije na ČN Logatec prečiščene 568.000 m3 odpadne vode (7 % 
te količine predstavljajo industrijske odpadne vode) ter 1.500 m3 grezničnih gošč. Izvedla se je dehidracija 
blata, katerega količina pri 21 % suhi snovi je znašala 594 ton. Prevzemnik dehidriranega blata je Sauber-
macher d.o.o. in Surovina d.o.o., ki poskrbita za pravilno nadaljnjo ravnanje z blatom. Na vtoku in iztoku 
iz čistilne naprave se izvaja redni mesečni monitoring odpadnih in prečiščenih vod. 

Graf 16: Količina prečiščene vode v m3 na ČN Logatec med leti 2016 in 2020
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Čistilna naprava Rovte je aerirana lagunska čistilna naprava s tremi lagunami, na katero je trenutno 
priključenih 536 PE. Pred vtokom v prvo laguno, je nameščeno sito, ki preprečuje dotok večjih delcev 
v lagunski del čistilne naprave. V prvi in drugi laguni sta vgrajena puhala, kjer poteka biološko čiščenje 
vode s pomočjo vpihovanja zraka. Voda se nato pretaka v tretjo laguno, ki je usedalna laguna, kjer se 
voda dodatno zbistri in nato prečiščena odteče v potok Sovra. V letu 2020 se je na čistilni napravi Rovte 
prečistilo 21.000 m3 odpadne vode.

V letu 2016 je bila zgrajena membranska čistilna naprava Laze, zmogljivosti 300 PE, na katero je tre-
nutno priključenih 218 PE. ČN Laze je mehansko - biološka čistilna naprava z anaerobno stabilizacijo blata, 
ki se zbira v zalogovniku, ter nato odvaža na obdelavo na ČN Logatec. Biološko očiščena odpadna voda se 
s pomočjo membran prefiltrira in ponika na iztoku iz čistilne naprave. V letu 2020 se je na čistilni napravi 
Laze prečistilo 8.800 m3 odpadne vode.

Komunalno podjetje Logatec ima v upravljanju tudi dva manjša kanalizacijska sistema, ki se končata z 
malo čistilno napravo (MKČN). Prvi sistem je v naselju Grčarevec, na katerega je priklopljenih 39 oseb ter 
drugi je v naselju Hotedršica – Spodnji log, na katerega je priklopljenih 30 oseb.

4.11.3   Ravnanje s komunalnimi odpadki
Gospodarsko javno službo zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov izvajamo na območju občine 

Logatec. 

V letu 2020 je bilo v storitev zbiranja in odvoza odpadkov vključenih 98 % občanov. Količina vseh zbra-
nih komunalnih odpadkov je v letu 2020 znašala 5.123 ton, v letu 2019 pa 5.081 ton. Količina zbranih 
mešanih komunalnih odpadkov je v letu 2020 manjša za 5 % glede na leto 2019. V letu 2020 se je zbralo 
2.133 ton mešanih komunalnih odpadkov, medtem ko se je v letu 2019 zbralo 2.250 ton mešanih ko-
munalnih odpadkov. Količine ločeno zbranih frakcij znotraj vseh zbranih komunalnih odpadkov so v letu 
2020 večje za 6 % glede na zbrane ločene frakcije v letu 2019, in sicer v letu 2020 se je zbralo 2.990 ton 
ločenih frakcij, v letu 2019 pa 2.831 ton ločenih frakcij. Količina zbranih komunalnih odpadkov na prebi-
valca občine Logatec v letu 2020 znaša 347,22 kg, medtem ko je bila v letu 2019 348,27 kg na občana. 
Količina mešanih komunalnih odpadkov na občana v letu 2020 znaša 144,58 kg in je za 9,65 kg manjša 
kot v letu 2019, ko je količina mešanih komunalnih odpadkov na občana znašala 154,24 kg. 

Tabela 21: Količine odpadkov v obdobju 2016– 2020

količine v tonah delež
leto 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

MKO 1.924 1.817 2.229 2.250 2.133 44 40 42 44 42

ločene frakcije 2.415 2.684 3.066 2.831 2.990 56 60 58 56 58

skupaj 4.339 4.500 5.295 5.081 5.123 100 100 100 100 100

* deleži so zaokroženi

Sestava zbranih odpadkov v letih 2016 - 2020 in je prikazana v preglednici 2. Količine so podane v 
tonah.
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Tabela 22: Pregled zbranih odpadkov po posameznih frakcij v letu 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 v 
tonah

2016 2017 2018 2019 2020
mešani komunalni odpadki 1.924 1.817 2.229 2.250 2.133
kosovni odpadki 93 113 287 141 132
ORGANSKI odpadki 816 792 904 849 912
steklo 186 203 194 197 198
papir 323 344 333 336 338
embalaža - plastična in kovinska ter plastika 579 778 842 796 857
nevarni odpadki 29 24 29 32 21
sveče 13 12 12 12 7
odpadna električne in elektronska oprema 20 20 32 25 35
les in lesena embalaža 243 275 294 323 336
kovine 55 60 81 71 82
gume 13 14 17 26 15
ravno steklo 14 14 15 4 28
tekstil 29 35 25 20 27
skupaj 4.339 4.500 5.295 5.081 5.123

* Podatki so zaokroženi navzgor

Ločeno zbiramo tudi azbestne odpadke, ki v preglednici in izračunu ločenosti niso upoštevani.

V letu 2019 smo predelovalcem oddali kovine v vrednosti 10.055 EUR brez DDV, ter odpadni papir v 
vrednosti 2.776 EUR brez DDV.

Graf 17: Količina v kg zbranih odpadkov po frakcijah na občana od leta 2016 do leta 2020
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Po pregledu zbranih odpadkov največjo količino ločeno zbranih frakcij znotraj zbranih komunalnih 
odpadkov predstavljajo organski odpadki zbrani v zelenih oziroma rjavih posodah po sistemu od vrat do 
vrat. V letu 2020 je v odvoz organskih odpadkov vključenih 54 % prebivalcev, ostali prebivalci pa kompo-
stirajo na domu.

Graf 18: Količina zbranih organskih odpadkov od leta 2016 do leta 2020 v kilogramih

Dejavnost obdelave in odlaganja odpadkov Komunalno podjetje Logatec d.o.o. ne izvaja. 

Odlagališče Ostri vrh je od maja 2019 zaprto. Komunalno podjetje Logatec skladno z izdanim okol-
jevarstvenim dovoljenjem izvaja redno vzdrževanje odlagališča, ki obsega naslednja dela: 

−	 izvajanje rednih pregledov telesa in tehničnih objektov odlagališča,
−	 izvajanje obratovalnega monitoringa ter
−	 odvoz in čiščenje izcednih vod.

Redne preglede telesa in tehničnih objektov odlagališča izvajajo zaposleni v podjetju. Obratovalni mo-
nitoring je v letu 2020 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), odvoz in čiščenje 
izcednih vod pa podjetje Siliko z Vrhnike. Oba izvajalca sta bila izbrana na osnovi javnega razpisa. Stroški 
rednega vzdrževanja odlagališča Ostri vrh so v letu 2020 znašali skupno 81.560,55 EUR brez DDV (v letu 
2019 so znašali 91.506,66 EUR brez DDV). Stroški rednega vzdrževanja odlagališča Ostri vrh se v celoti kri-
jejo iz proračuna Občine Logatec.

Ob odlagališču je tudi Zbirni center Ostri vrh, kjer se ločeno zbirajo sekundarne surovine za nadaljnjo 
predelavo. Ločeno zbrane surovine se vozijo, ko dosežejo zadostno količino, na določena zbirališča in se 
predajo prevzemnikom.

Primarno ločevanje odpadkov se izvaja že pri povzročiteljih odpadkov na izvoru (gospodinjstva, obrt, 
industrija):

−	 papir in lepenka,
−	 steklena embalaža, 
−	 plastična embalaža,
−	 kovinski odpadki,
−	 lesena embalaža, gradbeni les,
−	 organski odpadki,
−	 olja in maščobe,
−	 baterije in akumulatorji,
−	 električna in elektronska oprema (HZA, TV, GZA, MGA),
−	 nevarni odpadki (zdravila, fitofarmacevtska sredstva...).
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4.11.4   Ostale gospodarske javne službe

4.11.4.1   Pokopališka in pogrebna dejavnost

Podjetje upravlja s 7 pokopališči v občini Logatec, in sicer: 

−	 pokopališče Dolenji Logatec, 
−	 pokopališče Gorenji Logatec, 
−	 pokopališče Rovte, 
−	 pokopališče Hotedršica, 
−	 pokopališče Vrh Svetih Treh Kraljev, 
−	 pokopališče Medvedje Brdo in 
−	 pokopališče Hlevni vrh. 

Na vseh pokopališčih je možen pokop v grobnih poljih z izjemo pokopališča Dolenji Logatec, kjer je 
možen pokop tudi v žarnem zidu. Pokopališči v Gorenjem in Dolenjem Logatcu sta skoraj zapolnjeni. V 
letu 2019 so se začela izvajati dela širitve obeh pokopališč. Investicijo vodi Občina Logatec. V letu 2019 
se dela še niso zaključila. Investicija je bila zaključena ob koncu leta 2020.

Za delovanje dejavnosti skrbi 4 članska ekipa, in sicer tehnični vodja, delovodja in 2 grobarja. Za 
opravljanje dejavnosti se uporablja pogrebno vozilo, kosilnica, motokultivator s kosilnico in snežno frezo 
ter orodje. V letu 2019 so se na pokopališčih izvajala redna vzdrževalna dela, kot so košenje trave, ure-
janje in čiščenje pokopališča, obrezovanje drevja, odstranjevanje plevela, odstranjevanje odpovedanih 
grobov ipd. 

V letu 2020 je bilo v občini Logatec na vseh pokopališčih skupaj izvedenih 119 pogrebov. Podjetje je 
izvedlo 108 pogrebov.

Z zaračunavanjem najemnin grobnih polj smo v letu 2020 prejeli 58.028,99 EUR (brez DDV).

4.11.4.2   Javna razsvetljava

Podjetje vzdržuje javno razsvetljavo na celotnem območju občine Logatec. Za opravljanje dejavnosti 
skrbi tri članska ekipa, in sicer tehnični vodja, delovodja in en delavec za vzdrževanje elektroenergetskih 
naprav. V času novoletnega okraševanja in ob izvajanju večjih vzdrževalnih del na dejavnosti delata dva do-
datna delavca. Za delovanje dejavnosti se uporablja poltovorno vozilo ter manjše tovorno vozilo z dvižno 
košaro. 

Obseg del v letu 2019 predstavljajo vodenje katastra javne razsvetljave, menjava sijalk in svetilk, razna 
popravila znotraj omaric, foto sond in svetlobnih senzorjev, nastavitve ur, demontaža, prestavitev in za-
menjava kandelabrov, popravilo svetlobnih znakov, uvlek kablov, iskanje okvar ter priprava in okraševanje 
v zimskem prazničnem času.

V letu 2020 se je za javno razsvetljavo naselij in cest ter drugih javnih površin porabilo 453.292 kWh 
električne energije. Višina tokovine in omrežnine je v letu 2020 znašala 58.924 EUR (brez DDV). V letu 2019 
se je za javno razsvetljavo naselij in cest ter drugih javnih površin porabilo 433.005 kWh električne energije, 
kar pomeni, da se je za električno energijo in omrežnino porabilo 62.953 EUR (brez DDV). Poraba eletrične 
energije je v letu 2020 za 5 % višja kot v letu 2019, medtem ko so stroški v letu 2020 za 6 % nižji ko so bili v 
letu 2019. Komunalno podjetje Logatec je skupaj s še dvanajstimi komunalnimi podjetji v letu 2018 sodelo-
valo pri skupnem javnem razpisu za dobavo električne energije v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022, ki 
ga je vodila Komunala Novo mesto. Na podlagi izvedenega javnega razpisa je bil sklenjen okvirni sporazum 
s tremi dobavitelji z odpiranjem konkurence enkrat letno. Pri odpiranju konkurence za leto 2019 in 2020 je 
najugodnejšo ponudbo predložil Elektro Celje, pri odpiranju konkurence za leto 2021 pa je bil najugodnejši 
Petrol. Cene za dobavo električne energije so bile najvišje v letu 2019, v letu 2020 pa so se nekoliko znižale. 
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Strošek električne energije je bil v letu 2020 nižji tudi zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 (za-
časna oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z 
visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije v obdobju od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020). V letu 2021 se 
je zaradi razmer, povezanih s pojavom epidemije COVID-19, cena na trgu električne energije precej znižala 
(v primerjavi z letom 2020 kar za približno 24 %).

V letu 2020 se je dogradila javna razsvetljava na sledečih ulicah: Tovarniška ulica, Jamnica, Klanec, Stara 
pot, Titova ulica, Kraigherjeva ulica, Ulica OF, Pavšičeva ulica in Vilharjeva ulica. S povečanjem omrežja jav-
ne razsvetljave se povečuje tudi poraba električne energije. 

Graf 19: Poraba električne energije in stroški tokovine v obdobju 2016–2020

4.11.4.3   Letno vzdrževanje cest

Letno vzdrževanje cest poleg rednega vzdrževanja obsega tudi postavljanje cestnih zapor. Delo opravl-
ja pet članska ekipa, in sicer tehnični vodja, delovodja in trije delavci za komunalna dela. Pri vzdrževanju 
se uporabljajo: rovokopač, tovornjak, mini bager, mala strojna oprema in pregledniško vozilo za vsa-
kodnevni obvoz in pregled stanja cest in ostalih javnih površin v lasti Občine Logatec.

Dela v letu 2020 so obsegala redno vzdrževanje cest, in sicer krpanje asfaltiranih in makadamskih 
vozišč, nasipanje makadamskih vozišč, obrezovanje rastlinja, košnja trave, popravilo bankin, čiščenje 
vozišč, jarkov, muld, kanalet in revizijskih jaškov, ter postavljanje, popravljanje in čiščenje prometnih 
znakov. Dela se vršijo po navodilu lastnika – Občine Logatec.

Večino del izvaja Komunalno podjetje Logatec, izvajanje gredanja pa opravljalo podjetje Tigrad d.o.o..

4.11.4.4   Zimska služba

Zimska služba obsega dejavnost zimskega vzdrževanja vozišč. Delo opravlja sedem članska ekipa, in si-
cer tehnični vodja, delovodja ter pet delavcev za komunalna dela. Pri opravljanju dejavnosti potrebujejo 
tovornjak, tri traktorje, rovokopač ter pregledniško vozilo. Delo obsega postavitev snežnih kolov, začasno 
postavitev znakov za označevanje zimskih razmer, priprava peska in soli za posipanje vozišč, posipanje, 
pluženje, nakladanje snega, čiščenje zametov, čiščenje pločnikov ter odvoz snega. Dejavnost se izvaja 
po potrebi oziroma po navodilih delovodje, ko opravi redni vsakodnevni ogled vozišč. V primeru slabe 
vremenske napovedi se zahteva stalna pripravljenost voznikov na domu.
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Dela v mestu Logatec in njegovi bližnji okolici izvaja podjetje, na ostalem območju Občine Logatec 
pa dela izvajata dva podizvajalca, in sicer Tigrad d.o.o. in Treven d.o.o., ki sta bila izbrana za štiri letno 
obdobje preko javnega razpisa.

4.11.4.5    Organizacija sejmov in upravljanje tržnice

Ena izmed dejavnosti podjetja je tudi organizacija mesečnih sejmov, upravljanje tržnice ter organi-
ziranje tradicionalnega Gregorjevega sejma. Za izvajanje dejavnosti se vsakomesečno zapre osrednjo 
Cankarjevo ulico, kjer svoje izdelke ponujajo redni prodajalci, ki imajo letne pogodbe ter občasni proda-
jalci. Za izvedbo mesečnega sejma deluje tri članska ekipa, in sicer delavec v upravi ter dva delavca za 
komunalna dela, ki vodita dejavnost na terenu. 

Tržnica ima obratovalni čas od ponedeljka do sobote od 8. do 19. ure, dejansko pa deluje ob torkih, 
petkih in sobotah. Čas prodaje izdelkov na tržnici je odvisen od posameznega prodajalca. Svoje obvez-
nosti morajo prodajalci poravnati dan pred prodajo lastnih izdelkov na tržnici.

4.11.5   Tržne dejavnosti
S svojimi prostimi kapacitetami podjetje občasno opravlja tudi nekatere druge storitve. Zaradi zahtev-

nosti in vse večjega obsega del na osnovnih dejavnostih pa so razpoložljive kapacitete vse manjše. Tudi 
nadaljnja usmeritev podjetja naj bi šla v smeri kvalitetnega opravljanja osnovnih dejavnosti in opravljan-
je predvsem tistih storitev na trgu, ki imajo kasnejši vpliv na kvalitetno izvedeno infrastrukturo v najemu 
podjetja.

Tržna dejavnost se razdeli na:

−	 Ostale storitve na infrastrukturi, katerih naročnik je Občina Logatec: Vzdrževanje odlagališča Ostri 
vrh, izdelava projektov obnov in razširitve poslovilnih vežic v Gorenjem in Dolenjem Logatcu, izde-
lava geodetskih kartiranj in hidrogeološke študije o perspektivnosti za zajem dodatnih količin pod-
zemne vode z vrtinami znotraj občine Logatec, projekti obnove in dograditve kanalizacije znotraj 
mesta Logatec, priklop hidropostaje Rovte na električno omrežje v sklopu projekta »Čista Ljublja-
nica«, nabava in montaža nivojske sonde, merilne naprave za zajem podatkov in izvedbe črpalnega 
preizkusa za vrtino Medvedje Brdo, koordinacija, oddaja in usklajevanje del za pripravo potrebnih 
predhodnih dokumentov za vklop vrtine Jakovica v sistem, izvedba gradbenih del na parkirišču pred 
občinsko stavba za postavitev dveh polnilnih postaj za električni avto, popravilo vpetja polžnice na 
ČN Logatec, popravilo reduktorja grobih grabelj na ČN, zamenjava teflonskih oblog in podlog na 
polžnem transporteju, vodenje katastra, vzdrževanje hidrantov, postavitev pitnikov (igrišče pred na-
rodnim domom in v Rovtah pri novem vrtcu) ipd.

−	 Ostale storitve opravljene za trg: prestavitev vodovoda na območju gradnje trgovine Spar, postavl-
janje cestnih zapor in prometne signalizacije, vgradnja vodomernih priključkov, kanalizacijskih prikl-
jučkov in jaškov, asfaltacija ter podobne storitve po naročilu občanov in podjetji.

4.12   Obračunske cene 
V nadaljevanju so prikazani izračuni obračunskih cen po metodi, ki je skladna z Uredbo o metodologiji 

za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 
87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), katere namen je poenotenje zaračunanih postavk komunalnih storitev 
na območju celotne Slovenije. Izračuni prikazujejo lastno ceno storitev, torej ceno s katero bi se pokrili 
vsi upravičeni stroški za izvajanja posamezne gospodarske javne službe. Te cene se sporočijo tudi državi, 
ki jih potem medsebojno primerja med posameznimi občinami oz. s primerjalnimi območji.
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4.12.1   Cena – oskrba s pitno vodo
Tabela 23: Obračunska cena storitve - oskrba s pitno vodo 2020

OBRAČUNSKI STROŠKI 2020   
neposredni stroški materiala in storitev 90.658,27 EUR
neposredni stroški dela 128.280,34 EUR
drugi neposredni stroški 9.218,39 EUR
splošni (posredni) proizvajalni stroški 31.221,17 EUR
splošno nabavno - prodajni stroški 26.114,34 EUR
splošno upravni stroški 60.933,47 EUR
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe EUR
stroški vodnega povračila za prodano pitno vodo in vodne izgube 56.414,64 EUR
drugi poslovni odhodki EUR
donos na poslovno potrebna osnovna sredstva (5%) 11.768,10 EUR

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 414.608,72 EUR
 - prihodki od prodaje posebnih storitev -16.275,90 EUR
 - prihodki od subvencij COVID 19 -8.719,96 EUR
ZMANJŠANI STROŠKI STORITEV 389.612,86 EUR

količina prodane vode 741.737 m3

CENA STORITVE OSKRBA S PITNO VODO 0,5253 EUR/m3

potrjena cena (od 1.5. 2020) 0,5447 EUR/m3

Tabela 24: Obračunska cena infrastrukture - oskrba s pitno vodo 2020

OBRAČUNSKI STROŠKI 2020   
stroški najemnine infrastrukture za izvajanje javne službe 204.986,32 EUR
stroški zavarovanja infrastrukture za izvajanje javne službe 1.522,44 EUR
stroški menjav vodomerov 90.719,38 EUR
stroški vzdrževanja priključkov 56.701,81 EUR

SKUPAJ STROŠKI INFRASTRUKTURE 353.929,95 EUR
 - prihodki od subvencij COVID 19 -4.298,08 EUR
SKUPJA STROŠKI INFRASTRUKTURE 349.631,87 EUR
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Tabela 25: cena infrastrukture oskrba s pitno vodo: omrežnina - VODA
Vodomeri v občini Logatec - v večstanovanjskih stavbah so za vsako stanovanjsko enoto upoštevani 

vodomeri DN ≤ 20

PRETOK VODOMERI OBRAČUNSKA 
CENA V EUR             
(brez DDV)vodomer faktor skupaj glede na faktor

DN ≤ 20 1 4.071 4.071 4,7031
20 < DN < 40 3 101 304 14,1093
40 ≤ DN < 50 10 18 177 47,0309
50 ≤ DN < 65 15 56 847 70,5463
65 ≤ DN < 80 30  0 141,0926
80 ≤ DN < 100 50 12 596 235,1543

100 ≤ DN < 150 100 2 200 470,3086
150 ≤ DN 200  0 940,6173

4.260 6.195

potrjena cena (od 1.5.2020) - DN ≤ 20 5,1010 EUR/kos

4.12.2   Cena – odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode
Tabela 26: Obračunska cena storitve - odvajanje komunalne in padavinske vode 2020

OBRAČUNSKI STROŠKI 2020   
neposredni stroški materiala in storitev 50.067,36 EUR
neposredni stroški dela 80.827,72 EUR
drugi neposredni stroški 6.617,00 EUR
splošni (posredni) proizvajalni stroški 385,10 EUR
splošno nabavno - prodajni stroški 12.313,68 EUR
splošno upravni stroški 28.731,91 EUR
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe EUR
drugi poslovni odhodki EUR
donos na poslovno potrebna osnovna sredstva 4.085,93 EUR

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 183.028,70 EUR
 - prihodki od prodaje posebnih storitev  EUR
 - prihodki od subvencij COVID 19 178.424,10 EUR
ZMANJŠANI STROŠKI STORITEV 183.028,70 EUR

količina odvedene vode 538.978 m3

CENA STORITVE ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE 0,3310 EUR/m3

potrjena cena (od 1.5. 2020) 0,3858 EUR/m3
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PRETOK VODOMERI OBRAČUNSKA 
CENA V EUR          
(brez DDV)vodomer faktor skupaj glede na faktor

DN ≤ 20 1 3.114 3.114 4,9398
20 < DN < 40 3 60 179 14,8195
40 ≤ DN < 50 10 8 80 49,3982
50 ≤ DN < 65 15 50 744 74,0973
65 ≤ DN < 80 30  0 148,1945
80 ≤ DN < 100 50 10 496 246,9908

100 ≤ DN < 150 100 2 200 493,9817
150 ≤ DN 200  0 987,9634

3.243 4.813

potrjena cena (od 1.5.2020) - DN ≤ 20 5,0239 EUR/kos

OBRAČUNSKI STROŠKI 2020   
stroški najemnine infrastrukture za izvajanje javne službe 281.398,14 EUR
stroški zavarovanja infrastrukture za izvajanje javne službe 3.881,52 EUR

SKUPAJ STROŠKI INFRASTRUKTURE 285.279,66 EUR

Tabela 27: Obračunska cena infrastrukture - odvajanje komunalne in padavinske vode 2020

Tabela 28: Cena infrastrukture odvajanje komunalne in padavinske vode: omrežnina - ODVAJANJE

Vodomeri v občini Logatec - v večstanovanjskih stavbah so za vsako stanovanjsko enoto upoštevani 
vodomeri DN ≤ 20 
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4.12.3   Cena – čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode
Tabela 29: Obračunska cena storitve - čiščenje komunalne in padavinske vode 2020

OBRAČUNSKI STROŠKI 2020   
neposredni stroški materiala in storitev 273.784,07 EUR
neposredni stroški dela 74.610,04 EUR
drugi neposredni stroški 8.201,74 EUR
splošni (posredni) proizvajalni stroški 308,64 EUR
splošno nabavno - prodajni stroški 9.868,79 EUR
splošno upravni stroški 23.027,17 EUR
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe EUR
drugi poslovni odhodki EUR
donos na poslovno potrebna osnovna sredstva 3.776,70 EUR

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 393.577,14 EUR
- prihodki od prodaje posebnih storitev -42.561,72 EUR
- prihodki od subvencij COVID 19 -4.137,93 EUR
ZMANJŠANI STROŠKI STORITEV 346.877,49 EUR

količina očiščene vode 538.978 m3

CENA STORITVE ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE 0,6436 EUR/m3

potrjena cena (od 1.5.2020) 0,7169 EUR/m3

Tabela 30: Obračunska cena infrastrukture - čiščenje komunalne in padavinske vode 2020

OBRAČUNSKI STROŠKI 2020    
stroški najemnine infrastrukture za izvajanje javne službe 369.085,49 EUR
stroški zavarovanja infrastrukture za izvajanje javne službe 3.205,44 EUR

SKUPAJ STROŠKI INFRASTRUKTURE 372.290,93 EUR
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PRETOK VODOMERI OBRAČUNSKA 
CENA V EUR            
(brez DDV)vodomer faktor skupaj glede na faktor

DN ≤ 20 1 4.262 4.262 5,1381
20 < DN < 40 3 74 221 15,4143
40 ≤ DN < 50 10 10 100 51,3809
50 ≤ DN < 65 15 51 759 77,0713
65 ≤ DN < 80 30  0 154,1426
80 ≤ DN < 100 50 10 496 256,9044

100 ≤ DN < 150 100 2 200 513,8088
150 ≤ DN 200  0 1027,6176

4.408 6.038

Tabela 31: Cena infrastrukture odvajanje komunalne in padavinske vode: omrežnina - ČIŠČENJE
Vodomeri v občini Logatec - v večstanovanjskih stavbah so za vsako stanovanjsko enoto upoštevani 

vodomeri DN ≤ 20 

potrjena cena (od 1.5.2020) - DN ≤ 20 5,1961 EUR/kos

*Obračunska cena za javno infrastrukturo za čiščenje komunalne in padavinske vode 2020 za uporabni-
ke priključene na greznice ali MKČN je enaka obračunski ceni za javno infrastrukturo čiščenje komunalne in 
padavinske vode 2020 priključene na kanalizacijsko omrežje.

4.12.4   Cena – storitve povezane z greznicami in malimi čistilnimi napravami 
(MKČN)

Tabela 32: Obračunska cena storitve povezane z greznicami in MKČN2020

OBRAČUNSKI STROŠKI 2020   
neposredni stroški materiala in storitev 24.434,52 EUR
neposredni stroški dela 26.305,11 EUR
drugi neposredni stroški 405,46 EUR
splošni (posredni) proizvajalni stroški 121,92 EUR
splošno nabavno - prodajni stroški 3.898,47 EUR
splošno upravni stroški 9.096,44 EUR
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe EUR
drugi poslovni odhodki EUR
donos na poslovno potrebna osnovna sredstva 3.324,42 EUR

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 67.586,34 EUR
- prihodki od prodaje posebnih storitev -900,07 EUR
- prihodki od subvencij COVID 19 -1.276,51 EUR
ZMANJŠANI STROŠKI STORITEV 65.409,76 EUR

količina vode objektov, prikljuženih na greznice ali MKČN 166.516 m3

CENA STORITVE POVEZANIH Z GREZNICAMI, MKČN 0,3928 EUR/m3

potrjena cena (od 1.5.2020) 0,3775 EUR/m3
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4.12.5   Cena – zbiranje komunalnih odpadov
Tabela 33: Obračunska cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov

OBRAČUNSKI STROŠKI 2020   
neposredni stroški materiala in storitev 196.519,80 EUR
neposredni stroški dela 221.069,54 EUR
drugi neposredni stroški 34.700,71 EUR
splošni (posredni) proizvajalni stroški 1.123,68 EUR
splošno nabavno - prodajni stroški 46.013,38 EUR
splošno upravni stroški 107.364,56 EUR
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe EUR
drugi poslovni odhodki 54,42 EUR
donos na poslovno potrebna osnovna sredstva (5%) 39.165,05 EUR

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 646.011,14 EUR
 - prihodki od prodaje posebnih storitev - surovin -13.208,45 EUR
 - prihodki od prodaje posebnih storitev - odpadki -84.450,72 EUR
- prihodki od prodaje posebnih storitev- projekt LAS -11.545,42 EUR
- prihodki od subvencij COVID 19 -14.639,42 EUR
ZMANJŠANI STROŠKI STORITEV 522.167,13 EUR

količina zbranih komunalnih odpadkov 4.239.677 kg

CENA STORITVE ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 0,1232 EUR/kg

potrjena cena (od 1.5.2020) 0,1050 EUR/kg

Tabela 34: Obračunska cena infrastrukture - zbiranje komunalnih odpadkov 2020

OBRAČUNSKI STROŠKI 2020   
stroški najemnine infrastrukture za izvajanje javne službe 2.532,09 EUR
stroški zavarovanja infrastrukture za izvajanje javne službe 6,84 EUR

SKUPAJ STROŠKI INFRASTRUKTURE 2.538,93 EUR

količina zbranih komunalnih odpadkov 4.239.677 kg

CENA JAVNE INFRASTRUKTURE ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 0,0006 EUR/kg

potrjena cena (od 1.5.2020) 0,0007 EUR/kg
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4.12.6   Cena – zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada

Tabela 35: Obračunska cena storitve - zbiranje bio komunalnih odpadkov 2020

OBRAČUNSKI STROŠKI 2020   
neposredni stroški materiala in storitev 115.805,88 EUR
neposredni stroški dela 62.027,54 EUR
drugi neposredni stroški 9.179,28 EUR
splošni (posredni) proizvajalni stroški 341,73 EUR
splošno nabavno - prodajni stroški 13.984,46 EUR
splošno upravni stroški 32.630,41 EUR
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe EUR
drugi poslovni odhodki EUR
donos na poslovno potrebna osnovna sredstva (5%) 6.780,23 EUR

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 240.749,53 EUR
 - prihodki od prodaje posebnih storitev -1.685,54 EUR
- prihodki od subvencij COVID 19 -4.716,49 EUR
ZMANJŠANI STROŠKI STORITEV 234.347,50 EUR

količina zbranih BIO komunalnih odpadkov 912.420 kg

CENA STORITVE ZBIRANJE BIO KOMUNALNIH ODPADKOV 0,2568 EUR/kg

potrjena cena (od 1.5.2020) 0,2739 EUR/kg

4.12.7  Cena – obdelava komunalnih odpadov
Tabela 36: Obračunska cena storitve  - obdelava mešanih komunalnih odpadkov 2020

OBRAČUNSKI STROŠKI 2020   
neposredni stroški materiala in storitev 324.419,02 EUR

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 324.419,02 EUR
 - prihodki od prodaje posebnih storitev -35.340,35 EUR
ZMANJŠANI STROŠKI STORITEV 289.078,67 EUR

količina obdelanih komunalnih odpadkov 2.318.690 kg

CENA STORITVE OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV 0,1247 EUR/kg

potrjena cena (od 1.5.2020) 0,1149 EUR/kg
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4.12.8   Cena – odlaganje ostankov predelave komunalnih odpadkov
Tabela 37: Obračunska cena storitve - odlaganje komunalnih odpadkov 2020

OBRAČUNSKI STROŠKI 2020   
neposredni stroški materiala in storitev 32.979,16 EUR
drugi neposredni stroški (okoljska dajatev) 3.552,49 EUR

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 36.531,65 EUR
 - prihodki od prodaje posebnih storitev -1.583,81 EUR
ZMANJŠANI STROŠKI STORITEV 34.947,84 EUR

količina odloženih komunalnih odpadkov 277.545 kg

CENA STORITVE ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 0,1259 EUR/kg

potrjena cena (od 1.5.2020) 0,1167 EUR/kg
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5    Računovodsko poročilo

Komunalno podjetje Logatec računovodi v skladu z:

−	 Zakonom o gospodarskih družbah,
−	 Zakonom o gospodarskih javnih službah,
−	 Slovenskimi računovodskimi standardi,
−	 Slovenskim računovodskim standardom 32 – Računovodske rešitve za izvajalce GJS,
−	 Pravili skrbnega računovodenja in 
−	 Pravilnikom o računovodstvu (interni dokument).

5.1   Računovodski izkazi
Računovodski izkazi in razvidi izkazujejo resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti, finančni 

položaj in poslovni izid podjetja. Pri oblikovanju računovodskih usmeritev (pravil in postopkov), ki jih je 
potrebno upoštevati in uporabljati pri sestavljanju računovodskih izkazov, smo upoštevali temeljne računo-
vodske predpostavke: upoštevali smo nastanek poslovnega dogodka in upoštevali smo časovne neomeje-
nosti delovanja. Spoštovana je razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

Poslovna leto je enako koledarskemu letu.

V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in zakonodajo je podlaga za merjenje gospodarskih 
kategorij v računovodskih razvidih in izkazih začetne izvirne vrednosti in končne poštene vrednosti, ki os 
razvidne iz knjigovodskih listin.

5.1.1   Izkaz poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, sestavljen po različici I v skladu s Slovenskim raču-

novodskim standardom 21.

Tabela 38: Izkaz poslovnega izda za leto 2020 z planom za leto 2020 in realizacijo 2019

 Realizacija: 
2020  Plan: 2020 Realizacija: 

2019
INDEKS: 

Real. 2020/ 
Plan 2020

INDEKS: Real. 
2020/ Real. 

2019

760
ČISTI POSLOVNI PRIHODKI OD 
PRODAJE 4.617.560,20 4.667.785,65 4.387.929,02 98,92 105,23

760
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV 
IN STORITEV NA DOMAČEM TRGU 4.617.560,20 4.667.785,65 4.387.929,02 98,92 105,23

 čisti prihodki z opravljanjem GJS 3.235.458,78 3.114.549,96 2.975.111,03 103,88 108,75

 
čisti prihodki od omrežnin - JAVNA 
INFRASTRUKTURA 935.720,01 977.919,69 950.658,33 95,68 98,43

 
čisti prihodki od prodaje storitev - 
POSEBNE STORITVE 123.060,42 182.716,00 136.668,68 67,35 90,04

 
čisti prihodki od prodaje proizvodov - 
SUROVIN (odpadki) 13.208,45 12.500,00 14.290,46 105,67 92,43

 
čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI - 
priključki po pogodbi 7.860,90 8.000,00 9.195,16 98,26 85,49

 čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI 302.251,64 372.100,00 302.005,36 81,23 100,08
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768
DRUGI PRIHODKI POVEZANI S PO-
SLOVNIMI UČINKI 111.613,38 117.787,18 48.388,33 94,76 230,66

768000
Drugi prihodki povezani s poslovnimi 
učinki (dotacije, subvencije) 76.024,61 86.412,18 0,00 87,98 -

768200
Drugi prihodki povezani s poslovnimi 
učinki - amortizacija doniranih OS 33.180,12 30.375,00 31.632,94 109,23 104,89

768201
Drugi prihodki povezani s poslovnimi 
učinki - KOC vodarstvo  0,00  -

768300

Drugi prihodki povezani s poslovnimi 
učinki - prejete zavarovalnine (odškod-
nine) 2.408,65 1.000,00 16.755,39 240,87 14,38

769
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRI-
HODKI 18.484,37 10.000,00 1.612,26 184,84 1.146,49

4.747.657,95 4.795.572,83 4.437.929,61 99,00 106,98

40 STROŠKI MATERIALA -634.063,28 -596.307,00 -642.822,53 106,33 98,64

41 STROŠKI STORITEV -2.488.761,48 -2.563.893,00 -2.327.131,51 97,07 106,95

413100  od tega Najemnina - infrastruktura -858.702,04 -878.659,00 -871.315,02 97,73 98,55

47 STROŠKI DELA -1.368.527,72 -1.342.158,21 -1.215.396,65 101,96 112,60

470,471 -1.004.498,16 -994.743,21 -896.031,27 100,98 112,11

472,474 -183.530,13 -187.307,08 -168.106,87 97,98 109,17

473,479 -180.499,43 -160.107,92 -151.258,51 112,74 119,33

ODPISI VREDNOSTI (43 + 72) -123.970,34 -136.292,00 -116.283,84 90,96 106,61

43 AMORTIZACIJA -118.090,12 -136.292,00 -114.060,54 86,64 103,53

72
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI          
ODHODKI -5.880,22 0,00 -2.223,30 0,00 264,48

720
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI             
ODHODKI V ZVEZI Z NOS IN OOS -54,42 -81,00  67,19

722

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI - OSLABITVE POSLOVNIH 
TERJATEV -5.825,80 0,00 -2.039,97 0,00 285,58

723
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI OD-
HODKI - ODPISI POSLOVNIH TERJATEV 0,00 0,00  -

48 DRUGI STROŠKI -66.751,66 -71.593,60 -67.654,60 93,24 98,67

 -4.682.074,48 -4.710.243,81 -4.369.289,13 99,40 107,16

III. a DOBIČEK IZ POSLOVANJA 65.583,47 85.329,02 68.640,48 76,86 95,55

III. b IZGUBA IZ POSLOVANJA      

45,74
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH 
OBVEZNOSTI -621,32 0,00 -1.463,78 0,00 42,45

75 DRUGI ODHODKI -4.918,03 -5.000,00 -5.224,29 98,36 94,14

77 FINANČNI PRIHODKI 4.541,88 4.600,00 4.322,56 98,74 105,07

78 DRUGI PRIHODKI 2.493,00 2.350,00 2.499,66 106,09 99,73

IV. a Čisti poslovni IZID 67.079,00 87.279,02 68.774,63 76,86 97,53

 Davek od dohodka pravnih oseb -7.469,35 - 6.109,53    

 IV. b Čisti poslovni IZID 59.609,65 81.169,49    
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5.1.2   Bilanca stanja
Bilanca stanja je temeljni računovodskih izkaz, sestavljen skladno s 65. členom Zakona o gospodarskih 

družbah oziroma Slovenskim računovodskim standardom 20.

Tabela 39: Bilanca stanja za leto 2020 v primerjavi z letom 2019

BILANCA STANJA V EUR 31.12.2020 31.12.2019

SREDSTVA V EUR 1.886.044,73 1.763.901,23

A.DOLGOROČNA SREDSTVA 801.956,37 698.872,93

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 22.571,04 25.317,28

1.Neopredmetena sredstva 22.571,04 25.317,28

II. Opredmetena osnovna sredstva 779.385,33 673.555,65

1.Zemljišča 45.127,11 45.127,11

2.Zgradbe 144.166,70 151.193,54

3.Proizvajalne naprave in stroji 566.361,64 443.796,54

4.Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva 21.314,18 31.022,76

5.Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 2.415,70 2.415,70

6.Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0,00 0,00

III. Naložbene nepremičnine 0,00 0,00

B.KRATKOROČNA SREDSTVA 1.067.185,94 1.059.671,30

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0,00 0,00

II. Zaloge 80.559,09 67.231,29

1.Material 80.559,09 67.231,29

III. Kratkoročne finančne naložbe 0,00 0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 694.356,57 637.190,37

1.Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0,00 0,00

2.Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 604.622,55 562.137,72

3.Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 89.734,02 75.052,65

V. Denarna sredstva 292.270,28 355.249,64

C.KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 16.902,42 5.357,00

Zabilančna sredstva 15.007.428,00 16.231.059,67

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.886.044,73 1.763.901,23

A.KAPITAL 657.454,23 603.612,05

I. Vpoklicani kapital 25.038,00 25.038,00

1.Osnovni kapital 25.038,00 25.038,00

2.Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0,00 0,00

II. Kapitalske  rezerve 161.352,40 161.352,40

III. Rezerve iz dobička 437.975,59 369.779,61

1.Zakonske rezerve 0,00 0,00

2.Druge rezerve iz dobička 437.975,59 369.779,61

IV. Presežek iz prevrednotenja (aktuarski izračuni) -26.502,73 -20.753,94

V. Preneseni čisti dobiček 0,00 0,00

VI. Prenesena čista izguba 0,00 0,00

VII. Čisti dobiček poslovnega leta 59.590,97 68.195,98

VIII. Čista izguba poslovnega leta 0,00 0,00

B.REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 251.290,96 253.469,77
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1.Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 182.930,90 159.548,96

2.Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 68.360,06 93.920,81

C.DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 3.804,50 0,00

Č.KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 973.495,04 906.819,41

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0,00 129,50

1.Druge kratkoročne finančne obveznosti 0,00 129,50

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094) 973.495,04 906.689,91

1.Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0,00 0,00

2.Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 812.916,52 773.705,81

3.Druge kratkoročne poslovne obveznosti 160.578,52 132.984,10

D.KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 0,00

Zunajbilančne obveznosti 15.007.428,00 16.231.059,67

5.1.3   Izkaz bilančnega dobička/izgube
V poslovnem letu 2020 je Komunalno podjetje ustvarilo  dobiček v višini 67.079 EUR, po obračunu 

davka od dohodka pravnih oseb v višini 7.469 EUR je tako čisti dobiček 59.610 EUR,  ki je rezultat dobička 
iz opravljanja gospodarskih javnih služb v višini 11.856 EUR ter dobička iz opravljanja tržnih dejavnosti v 
višini 55.223 EUR. Skladno z 230. členom ZGD-1 smo s čistim dobičkom poslovnega leta najprej pokrivali 
preneseno izgubo v višini 19 EUR, ki se je pokazala v aktuarskem izračunu iz naslova odprave aktuarskih 
dobičkov/izgub zaradi upokojitev. Po pokrivanju te prenesene čiste izgube ostane bilančni dobiček v 
višini 59.591 EUR, o katerem razporeditvi bo na predlog organa vodenja oz. nadzora podjetja odločala 
skupščina, to je Občinski svet Občine Logatec

Tabela 40: Izkaz bilančnega dobička / izgube za leto 2020

a)  čisti poslovni izid obračunskega obdobja 59.609,65

b) + preneseni čisti dobiček 68.195,98

 - prenesena čista izguba 18,68

c) +  zmanjšanje kapitalskih rezerv  

č) +  zmanjšanje rezerv iz dobička  

d) - povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave (zakonskih rezerv, rezerv za lastne deleže in 
statutarnih rezerv)  

e) - povečanje rezerv iz dobička po PREDLOGU nadzornega sveta in SKLEPU skupščine (drugih 
rezerv iz dobička) 68.195,98

f) - znesek dolgoročnih odloženih stroškov razvijanja na bilančni presečni dan  

g) = Bilančni dobiček, ki ga skupščina razporedi za druge rezerve, prenos v naslednje leto in za 
druge namene 59.590,97

Sodilo za razporeditev splošnih stroškov, odhodkov in prihodkov stroškovnih mest skupnega pome-
na na posamezno stroškovno mesto oziroma stroškovni nosilec znotraj dejavnosti, na podlagi katerega 
podjetje izkazuje tak rezultat na gospodarskih javnih službah oziroma na tržnih dejavnostih, je delež 
efektivnih ur (delovne ure in nadure) na posameznih dejavnostih. 

Predlog sklepa skupščine o razporeditvi bilančnega dobička

Predlog sklepa

Občinski svet Občine Logatec kot skupščina podjetja bilančni dobiček ustvarjen v letu 2020 v višini 
59.590,97 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička.
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5.1.4   Izkaz gibanja kapitala
Pri pripravi Izkaza gibanja kapitala je upoštevan Slovenski računovodski standard 23. Izkaz gibanja 

kapitala je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje spremembe vseh sestavin kapitala zajetih v bilanci 
stanja.

Tabela 41: Izkaz gibanja kapitala za leto 2020

IZKAZ 
GIBANJA 

KAPITALA ZA 
LETO 2020

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz 
dobička

Rezerve, na-
stale zaradi 
vrednotenja 
po pošteni 
vrednosti

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

SKUPAJ 
KAPITAL

I II III V VI VII  

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Druge 
rezerve iz 
dobička

Rezerve, na-
stale zaradi 
vrednotenja 
po pošteni 
vrednosti

Prene-
seni čisti 
dobiček

Prene-
sena 
čista 

izguba

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta

Čista 
izguba 

poslovnega 
leta

SKUPAJ 
KAPITAL

I/1 II III/5 V VI/1 VI/2 VII/1 VII/2  

A.1. Stanje konec 
prejšnjega poroče-
valskega obdobja

25.038,00 161.352,40 369.779,61 -20.753,94   68.195,98  603.612,05

A.2. Začetno stanje 
poročevalskega 
obdobja

25.038,00 161.352,40 369.779,61 -20.753,94   68.195,98  603.612,05

B.2. Celotni vse-
obsegajoči donos 
poročevalskega 
obdobja

   -5.748,79   59.609,65 0,00 53.860,86

a) Vnos čistega 
poslovnega izida       59.609,65  59.609,65

č) Druge sestavine 
vseobsegajočega 
donosa (aktuarska 
izguba)

   

-5.767,47

    -5.748,79
18,68

B.3. Spremembe v 
kapitalu   68.195,98    -59.609,65  8.586,33

c) Razporeditev 
čistega dobička za 
oblikovanje dodat-
nih rezerv po sklepu 
skupščine

  68.195,98    -59.590,97  8.605,01

f) Druge spremem-
be v kapitalu       -18,68  -18,68

C. Končno stanje 
poročevalskega 
obdobja

25.038,00 161.352,40 437.975,59 -26.502,73   59.590,97 0,00 657.454,23
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Tabela 42: Izkaz gibanja kapitala za leto 2019

IZKAZ GIBANJA 
KAPITALA ZA 

LETO 2019

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Rezerve iz 
dobička

Rezerve, 
nastale zaradi 
vrednotenja 
po pošteni 
vrednosti

Preneseni čisti 
poslovni izid

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta

SKUPAJ 
KAPITAL

I II III V VI VII

Osnovni 
kapital

Kapitalske 
rezerve

Druge 
rezerve iz 
dobička

Rezerve, 
nastale zaradi 
vrednotenja 
po pošteni 
vrednosti

Pre-
neseni 

čisti 
dobi-
ček

Prene-
sena 
čista 

izguba

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta

Čista izguba 
poslovnega 

leta

SKUPAJ 
KAPITAL

I/1 II III/5 V VI/1 VI/2 VII/1 VII/2

A.1. Stanje konec prejš-
njega poročevalskega 
obdobja

25.038,00 161.352,40 320.685,54 -17.592,85   49.094,07  538.577,16

A.2. Začetno stanje poro-
čevalskega obdobja 25.038,00 161.352,40 320.685,54 -17.592,85   49.094,07  538.577,16

B.2. Celotni vseobsega-
joči donos poročevalske-
ga obdobja

   -3.161,09   68.774,78 0,00 65.613,69

a) Vnos čistega poslovne-
ga izida       68.774,78  68.774,78

č) Druge sestavine 
vseobsegajočega donosa 
(aktuarska izguba)

   
-3.739,89

    -3.161,09
578,80

B.3. Spremembe v ka-
pitalu   49.094,07    -49.672,87  -578,80

c) Razporeditev čistega 
dobička za oblikovanje 
dodatnih rezerv po skle-
pu skupščine

  49.094,07    -49.094,07  0,00

f) Druge spremembe v 
kapitalu       -578,80  -578,80

C. Končno stanje poroče-
valskega obdobja 25.038,00 161.352,40 369.779,61 -20.753,94   68.195,98 0,00 603.612,05

5.2   Razkritje postavk v računovodskih izkazih
RAZKRITJA

Družba v nadaljevanju razkriva podatke po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, sedmo poglavje 
prvega dela) in Slovenskih računovodskih standardih 2016. Razkritja so razdeljena v naslednje skupine:

−	 splošna razkritja,
−	 razkritja postavk v bilanci stanja,
−	 razkritja postavk v izkazu poslovnega izida,
−	 druga razkritja. 

SPLOŠNA RAZKRITJA
Družba uporablja za vrednotenje gospodarskih kategorij in za razkritja določila Zakona o gospodarskih 

družbah, Slovenske računovodske standarde (v nadaljevanju: SRS) in Slovenskim računovodskih standardom 
32 – Računovodske rešitve za izvajalce GJS, ter vsa veljavna pojasnila in stališča Slovenskega inštituta za 
revizijo. Menimo, da določila po Zakonu o gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih standardih 
zadoščajo za resničen in pošten prikaz poslovanja družbe. Upoštevana so tudi Pravila skrbnega računovo-
denja in upoštevan je tudi interni Pravilnik o računovodstvu. Poslovno leto je enako koledarskemu letu. 
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Računovodski izkazi upoštevajo temeljni računovodski postavki kakovostne značilnosti računovodskih 
izkazov in splošna pravila vrednotenja.

Osnovni podatki podjetja so navedeni na začetnih straneh tega poročila. 

Podjetje v svojih izkazih ne izkazuje postavk, ki bi se izvorno glasile na tujo valuto. Če bi jih izkazovalo, 
bi se take postavke preračunavale v domačo valuto po referenčnem tečaju ECB na dan 31.12.2020.

POJASNILA K BILANCI STANJA
Sredstvo se pripozna, če je verjetno, da se bodo zaradi njega v prihodnje povečale gospodarske koristi 

ali če ima ceno oziroma vrednost, ki jo je mogoče zanesljivo izmeriti.

Sredstva na začetku merimo po izvirnih vrednostih (nabavna vrednost oziroma stroškovna vrednost 
pri proizvodih in nedokončani proizvodnji).

Dolgove merimo po izvirnih vrednostih. 

Kapital na začetku (in ustvarjen iz poslovanja) merimo po izvirnih vrednostih, to je po nominalnih 
zneskih vplačanega kapitala in kasnejših spremembah kapitala zaradi ugotovljenih poslovnih izidov (še 
ne razdeljenih lastnikom kapitala).

Od leta 2010 s Pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture Občina Logatec kot 
lastnik in Komunalno podjetje Logatec kot najemnik urejata medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z 
najemom infrastrukture. Infrastruktura v najemu je zajeta v Bilanci stanja v postavki zabilančna sredstva.

Računovodska načela

V računovodskih izkazih družbe so v skladu z zakonodajo uporabljena naslednja računovodska načela:

−	 načelo dvostavnega knjigovodstva,
−	 načelo merjenja postavk, ki jih je moč ovrednotiti,
−	 načelo nabavne vrednosti (cost concept),
−	 načelo previdnosti, kjer se izkazujejo izgube čim so možne in dobički, ki so verjetni,
−	 načelo dosledne uporabe izbranih metod,
−	 načelo vzročnosti prihodkov in odhodkov.

TEMELJNI RAČUNOVODSKI PREDPOSTAVKI
Družba pri svojem poslovanju upošteva temeljni računovodski predpostavki, ki so:

−	 časovna neomejenost delovanja (going concern), 
−	 strogo upoštevanje nastanka poslovnega dogodka (accural).

PREGLED POMEMBNEJŠIH RAČUNOVODSKIH USMERITEV
Osnovne računovodske usmeritve, uporabljene pri sestavljanju računovodskih izkazov v navedenem 

obdobju in spremembe v primerjavi z njimi so prikazane v nadaljevanju.

RAČUNOVODSKE USMERITVE
Ko poslovodstvo izbira računovodske usmeritve in se odloča o njih uporabi ter pripravlja računovod-

ske izkaze, upošteva tri zahteve: previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost.
Pri izkazovanju in vrednotenju ekonomskih kategorij se neposredno uporabljajo določila standardov, 

razen pri vrednotenju postavk, pri katerih dajejo SRS družbi možnost izbire med različnimi načini, oziro-
ma je to predpisano z zakonom.

SPREMEMBA RAČUNOVODSKE USMERITVE
Družba v poslovnem letu ni spreminjala računovodskih ocen in usmeritev.
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ČLENITEV POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH
Priložena bilanca stanja in pojasnila k njej so pripravljena v skladu s Slovenskimi računovodskimi stan-

dardi in določili Zakona o gospodarskih družbah. Bilanca stanja vključuje le tista sredstva in obveznosti, 
ki se nanašajo na dejavnost družbe.

DODATNE INFORMACIJE
Družba ne razpolaga z dodatnimi informacijami, ki niso predpisane v obrazcu bilance stanja, so pa za 

pošteno predstavitev potrebne.

5.2.1   Bilanca stanja
SREDSTVA (1.886.044,73)

 → DOLGOROČNA SREDSTVA (801.956,37 EUR)

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (22.571,04 EUR)

Med neopredmetenimi sredstvi izkazuje podjetje naložbe v pravice za uporabo računalniške program-
ske opreme (računovodski programi, programi za GIS, aplikacije za popis ekoloških otokov, javne razsvet-
ljave, cest, prometnih znakov in popis škod na javni infrastrukturi). 

Nabavno vrednost, popravke vrednosti na začetku in na koncu obračunske dobe ter spremembe knji-
govodske vrednosti od začetka do konca leta kaže preglednica gibanja sredstev na naslednji strani.

Podjetje je investiralo v naslednja neopredmetena osnovna sredstva: 

−	 Izdelana je bila spletna aplikacija za obveščanje preko e-naslova in sms sporočila iz področja oskrba 
s pitno vodo: 1.400 EUR

II. Opredmetena osnovna sredstva (779.385,33 EUR)

Podjetje za pripoznanje opredmetenih osnovnih sredstev uporablja model nabavne vrednosti. Opred-
metena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju ovredno-
tijo z nakupno ceno, povečano za nakupne dajatve ter stroške, ki jih je mogoče pripisati neposredno 
njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroške dovoza in namestitve in zmanjšano za vse 
trgovinske in druge popuste.

Pri evidentiranju opredmetenih osnovnih sredstvih v poslovnih knjigah ločimo:

−	 opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi,
−	 opredmetena osnovna sredstva v uporabi.

Način obračunavanja stroškov amortizacije je opisan pri razkritjih stroškov amortizacije. 

Osnovna sredstva niso zastavljena kot jamstva za dolgove.
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Tabela 43: Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2020

PREGLEDNICA GIBANJA NEOPREDMETENIH IN OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV za leto 2020

Nabavna 
vrednost

Neopredme-
tena osnov-
na sredstva

Zemljišča Gradbeni 
objekti

Oprema in 
drobni in-

ventar

Investicije v 
teku SKUPAJ

Stanje 
1.1.2020

       
48.997,46 

         
45.127,11 

           
212.656,74 

   
1.918.746,09 

           
2.415,70 

           
2.227.943,10 

Povečanje
          

1.400,00 
                             

-   
                                  

-   
       

219.827,98 
                             

-   
               

221.227,98 

Zmanjšanje
               

333,88 
                             

-   
                                  

-   
          

58.420,66 
                             

-   
                  
58.754,54 

Stanje 
31.12.2020

       
50.063,58 

         
45.127,11 

           
212.656,74 

   
2.080.153,41 

           
2.415,70 

           
2.390.416,54 

Popravek 
vrednosti

Neopredme-
tena osnov-
na sredstva

Zemljišča Gradbeni 
objekti

Oprema in 
drobni in-

ventar

Investicije v 
teku Skupaj

Stanje 
1.1.2020

       
23.680,18 

                             
-   

              
61.463,20 

   
1.443.926,79 

                             
-   

           
1.529.070,17 

Povečanje
                            

-   
                             

-   
                                  

-   
                               
-   

                             
-   

                                       
-   

Zmanjšanje
               

333,88 
                             

-   
                                  
-   

          
58.916,69 

                             
-   

                  
59.250,57 

Amortizacija
          

4.146,24 
                             

-   
                 
7.026,84 

       
107.467,49 

                             
-   

               
118.640,57 

Stanje 
31.12.2020

       
27.492,54 

                             
-   

              
68.490,04 

   
1.492.477,59 

                             
-   

           
1.588.460,17 

 

Neodpisana 
vrednost

Neopredme-
tena osnov-
na sredstva

Zemljišča Gradbeni 
objekti

Oprema in 
drobni in-

ventar

Investicije v 
teku Skupaj

Stanje 
1.1.2020

       
25.317,28 

         
45.127,11 

           
151.193,54 

       
474.819,30 

           
2.415,70 

               
698.872,93 

Stanje 
31.12.2020

       
22.571,04 

         
45.127,11 

           
144.166,70 

       
587.675,82 

           
2.415,70 

               
801.956,37 
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Tabela 44: Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2019

PREGLEDNICA GIBANJA NEOPREDMETENIH IN OPREDMETENIH 

OSNOVNIH SREDSTEV za leto 2019

Nabavna vred-
nost

Neopredme-
tena osnov-
na sredstva

Zemljišča Gradbeni 
objekti

Oprema in 
drobni in-

ventar

Investicije v 
teku SKUPAJ

Stanje 1.1.2019 45.163,46 45.127,11 212.656,74 1.807.386,03 2.415,70 2.112.749,04
Povečanje 3.834,00 0,00 0,00 126.634,84  130.468,84
Zmanjšanje 0,00 0,00 0,00 15.274,78  15.274,78
Stanje 31.12.2019 48.997,46 45.127,11 212.656,74 1.918.746,09 2.415,70 2.227.943,10

Popravek vred-
nosti

Neopredme-
tena osnov-
na sredstva

Zemljišča Gradbeni 
objekti

Oprema in 
drobni in-

ventar

Investicije v 
teku Skupaj

Stanje 1.1.2019 19.746,03 0,00 54.436,36 1.356.020,86 0,00 1.430.203,25
Povečanje      0,00
Zmanjšanje 0,00   15.274,62  15.274,62
Amortizacija 3.934,15  7.026,84 103.180,55  114.141,54
Stanje 31.12.2019 23.680,18 0,00 61.463,20 1.443.926,79 0,00 1.529.070,17

 

Neodpisana vred-
nost

Neopredme-
tena osnov-
na sredstva

Zemljišča Gradbeni 
objekti

Oprema in 
drobni in-

ventar

Investicije v 
teku Skupaj

Stanje 1.1.2019 25.417,43 45.127,11 158.220,38 451.365,17 2.415,70 682.545,79
Stanje 31.12.2019 25.317,28 45.127,11 151.193,54 474.819,30 2.415,70 698.872,93

V opredmetena in neopredmetena osnova sredstva je bilo skupno nabavljenih investicij v višini 
221.227,98 EUR brez DDV:

−	 največja investicija je bila nakup specialnega vozila za odvoz odpadkov ATRIK APO20AN, za kate-
rega smo prejeli iz občinskega proračuna Občine Logatec neporabljena amortizacijska sredstva in-
frastrukture

−	 druga večja investicija je bil nakup osebnega vozila KIA XCEED 1,0
−	 med večjimi nabavljenimi sredstvi so: prikolica BRANTNER, posipalnik TP-9 SNK brez vlaženja z na-

stavitvijo krmiljenja, pometalna naprava, mrliški voziček, dva prenosna računalnika, mobilni termi-
nal eMR, črpalka za vodo, brezžični mikrofon, visokotlačni čistilnik Karcher…

−	 nabavili smo tudi več različnih zabojnikov za odpadke; za zabojnike, ki se uporabljajo na zbiralni-
cah ločenih frakcij ali drugje z namenom ločenega zbiranja odpadkov smo iz naslova neporabljenih 
sredstev amortizacije infrastrukture od Občine Logatec.
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Tabela 45: Največje investicije v osnovna sredstva v letu 2020

Inv. št. Naziv osnovnega sredstva Nabavna            
vrednost

Dotacija občine 
Logatec

01126 vozilo za odvoz odpadkov MAN Atrik APO 20 AN LJ 92 ECP 151.704,00 151.704,00
01110 KIA XCEED 1,0T - GDI EX M/T  LJ 11 - ADE 18.240,00  
01108 Prikolica BRANTNER TA 14045/2XXXL za traktor VALTRA 16.950,00  
01119 posipalnik TP-9 SNK brez vlaženja GPS za Valtra 9.150,00  
01100 Pometalna naprava 868 MLK 20-Profi 6.640,56  
01101 Čistilec visokotlačni za pranje Karcher HDS 11/18-4 S Classic 2.455,00  
01116 VOZIČEK MRLIŠKI (voziček za krsto/ob sprevodu za pogreb) 1.598,00  
01124 mobilni terminal M3 Mobile SM15 POPIT 1.512,35  
01120 aplikacija za obveščanje uporabnikov preko e-mail in SMS 1.400,00  
01114 prenosnik HP ProBook 450 G7 - MATJAŽ KURENT 1.123,13  
01121 črpalka za vodo WT20 Honda 1.107,79  
01111 Turbidimeter TB 250WL 1.060,00  
01115 prenosnik HP ProBook 450 G7 - JANEZ MARINKO 1.044,00  
01099 Brezžični mikrofon. z ročnim oddajnikom BETA87A 996,00  
01122 Prenosnik HP 39,6 cm - Marijana 986,58  
01123 Prenosnik HP 39,6 cm - Darko Brus 986,58  
01098 OLIVIA 200 L - posoda za odpadno jedilno olje 879,00  
01104 osebni računalnik Mega 2000 - POGREBNA SLUŽBA 723,13  
01112 REMS ELEKTRIČNA ČRPALKA ZA TLAČNI PREIZKUS 591,30  
01117 UPS APC Smart-UPS SMC1500IC - arhiv 584,65  
01102 set HIKOKI baterijska vrtalka in kotni brusilec 327,79  
01118 Switch HP 1920S-48G -  pri serverju 318,75  
01107 stol pisarniški V22 STK MEGABIT LO 209,02  
01113 Monitor LCD DELL 24,1“ 1920x1200 - M.KURENT 199,17  
01103 Monitor LCD Philips 23,8 - TRPIN TADEJ 106,55  
01125 prenosni tiskalnik DPP-350 BT za mobilni terminal POPIT 96,00  
01106 Monitor LCD Philips 23,8 - POGREBNA SLUŽBA 95,20  
01109 Monitor LCD BenQ (21,5) GL2250 VGA DVI 75,40  
01105 Tiskalnik HP PSC 5075 - POGREBNA SLUŽBA 68,03  

Amortizacija osnovnih sredstev je bila v letu 2020 obračunana v višini 118.640,57 EUR. Znesek vseh in-
vesticij podjetja (neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva) v letu 2020 znaša 221.227,98 EUR. 
Znesek investicij dosega 186,47 % stroškov amortizacije. Način obračunavanja amortizacije je opisan pri 
razkritjih stroškov amortizacije.

Zaradi dotrajanosti, neuporabnosti, uničenja ali prodaje je bilo na predlog inventurne komisije in po 
sklepu direktorja odpisanega nekaj drobnega inventarja in opreme, in sicer:
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Tabela 46: Odpis, prodaja OS in DI v letu 2020

Inv. Št. Odpisana, prodana OS, DI Nabavna 
vrednost

Odpisana 
vrednost

Sedanja v
rednost

00003 PRIKOLICA ZA TRAKTOR LJ F460 1.587,89 1.587,89 0,00
00209 KLEŠČE STISK. L 390 - TRČEK 209,95 209,95 0,00
00298 KONTEJNER ODPRT 741,11 741,11 0,00
00320 KONTEJNER VODOTESEN 5 M3 684,36 684,36 0,00
00328 STOL ERGON 25 G 141,09 141,09 0,00
00334 STOL TIP 112 CROM 32,72 32,72 0,00
00344 KONTEJNER KOMB. 5 M3 ZAPRT 684,36 684,36 0,00
00411 POSODE ZA ODPADKE 240 L - ČRNE 681,65 681,65 0,00
00415 TRAKTOR LANDINI VISION DT 105 LJ 55-8C 32.431,19 32.431,19 0,00
00462 OSEBNI RAČ. IBM A 51 INTEL C-2,8 256 MB 577,22 577,22 0,00
00465 TOV.VOZILO KANGOO EXPRES CONFORT 1.2 LJ 64-2JE 9.083,07 9.083,07 0,00
00486 ZABOJNIK 120L ZA ODPADNE BATERIJE 14,81 14,81 0,00
00489 ZABOJNIK PVC 770L OSTALI ODPADKI - podjetja 1.189,28 1.189,28 0,00
00490 ZABOJNIK PVC 1100L OSTALI ODPADKI 625,91 625,91 0,00
00659 fotoaparat Canon PowerShot A470 (Simon) 97,04 97,04 0,00
00665 zabojnik PVC 240 l biološki odpadki 1.195,60 1.195,60 0,00
00666 zabojnik PVC 770 l za nekoristne odpadke 2.506,10 2.506,10 0,00
00686 zaboj plast pesek/sol 210 l, Zelena pot Gregorič 180,00 180,00 0,00
00687 zaboj plast pesek/sol 210 l, Žibrše Lakner 180,00 180,00 0,00
00690 zaboj plast pesek/sol 650 l, Tabor 315,00 315,00 0,00
00697 zabojnik bio 120 l 1.620,00 1.620,00 0,00
00698 zabojnik nekoristni 120 l 580,50 580,50 0,00
00714 zabojnik steklo 1100 l 2.080,00 2.080,00 0,00
00720 os. računalnik HP Elite Janez 859,13 859,13 0,00
00725 Prenosnik Asus A52F-EX959 15.6“ 783,98 783,98 0,00
00748 UPS Eaton Elipse (server) 288,00 288,00 0,00
00752 RAČUNALNIK Lenovo 736,32 736,32 0,00
00768 Manifold 8.00 Enterprise x64 333,88 333,88 0,00
00780 zabojnik embalaža 1100l 1.787,80 1.787,80 0,00
00827 PVC zabojniki 1.100 l embalaža 11.871,10 11.871,10 0,00
00828 PVC zabojniki 240 l embalaža 70.415,21 70.415,21 0,00
00832 osebni računalnik Mega 2000-i5, Marijana 703,20 703,20 0,00
00833 zabojnik plast 1.100 l (SULO) - PAPIR 13.182,41 12.569,92 612,49
00992 transparent Gregorjevo 243,00 243,00 0,00
01030 monitor LCD Philips 21,5˝ ZC 84,42 36,96 47,46

Na investicijah v teku so še vedno vrata v višini 2.415,70 EUR, ki bodo vgrajena v času obnove tesarske 
delavnice.
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Tabela 47: Neodpisane vrednosti osnovnih sredstev v lasti družbe po dejavnostih na bilančni dan

Dejavnost 31.12.2020 31.12.2019 2020/2019

Oskrba s pitno vodo 29.795,39 34.013,49 88
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 46.186,48 57.811,89 80
Ravnanje s komunalnimi odpadki 236.346,45 123.069,73 192
Vzdrževanje cest, javna razsvetljava in javnih površin 214.080,54 211.312,00 101
Pogrebna in pokopališka dejavnost 33.763,32 34.800,77 97
Dejavnost tržnice in sejmov 1.196,09 1.606,49 74

Ostale dejavnosti (skupne službe, uprava, tržne dejavnosti) 238.172,39 233.842,86 102

Skupaj 799.540,66 696.457,23 115

 → KRATKOROČNA SREDSTVA (1.067.185,94 EUR)

II. ZALOGE (80.559,09 EUR)

1. Material (80.559,09 EUR)
Nabave materiala se izkazujejo po dejanskih nabavnih cenah, ki vključujejo tudi neposredne stroške 

nabave. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste. Zmanjšanje (poraba) zalog se obračunava sproti 
po metodi drsečih povprečnih cen. Poraba materiala po drsečih povprečnih cenah upošteva vse nabave 
in vse porabe. Pri vsaki nabavi se izračuna nova drseča povprečna cena porabe materiala. 

Ob koncu leta se vrednost zalog materiala v knjigah usklajuje s tržno vrednostjo. Uskladitev se izvaja 
po posameznih postavkah zalog le, če gre za pomembne razlike. Uskladitev se izvaja le navzdol – kot 
oslabitev zalog. Knjigovodska vrednost ne presega čiste iztržljive vrednosti zalog.

Tabela 48: Razčlenitev zalog materiala in predstavitev knjigovodske vrednosti

Konto Naziv 31.12.2020 31.12.2019 2020/2019

310000 Vodovodni in kanalizacijski material 52.820,55 42.847,82 123
310002 Pogrebni material 7.232,55 5.520,27 131
310003 Material za vzdrževanje cest 0,00 0,00 0
310004 Elektro material 7.869,33 7.297,93 108
310005 Material za ravnanje z odpadki 12.636,66 11.565,27 109

 Skupaj material na zalogi 80.559,09 67.231,29 120

V razredu 3 vodimo drobni inventar z dobo koristnosti do enega leta in ga ob izdaji v uporabo 100 
odstotno odpišemo. Evidenčno ga vodimo po delavcih in konec leta popišemo.

IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE (694.356,57 EUR)

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (604.622,55 EUR)
Podjetje izkazuje kratkoročne poslovne terjatve v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostav-

ki, da bodo poplačane. 

Podjetje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do kupcev izkazuje terjatve prikazane v naslednji 
tabeli.
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Tabela 49: Vrste kratkoročnih terjatev

VRSTE KRATKOROČNIH TERJATEV DO KUPCEV 31.12.2020 31.12.2019 2020/2019

Terjatve za vodarino, odvajanje, čiščenje in odpadke 440.277,84 447.495,83 98
Terjatve za druge storitve GJS, za storitve po pogodbah in naročilu 185.973,87 132.231,07 141
Terjatve za najem grobnih polj (grobarina) 5.048,13 4.120,88 123
Popravki vrednosti terjatev do kupcev -26.677,29 -21.710,06 123
Kratkoročne terjatve za zamudne obresti 1.283,86 959,05 134
Popravek terjatev za zamudne obresti -1.283,86 -959,05 134

Skupaj 604.622,55 562.137,72 108

Terjatve se po potrebi prevrednotijo zaradi oslabitve, kadar njihova knjigovodska vrednost presega 
njihovo iztržljivo vrednost. Oslabitev terjatev se v knjigah prikaže kot popravek vrednosti terjatev. Stanje 
popravkov terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2020 znaša 26.677,29 EUR. Podjetje oblikuje popravek 
vrednosti terjatev do kupcev ob koncu leta po posameznih terjatvah in upravičenih dvomih o plačilu le 
teh (terjatve v postopku sodne izterjave, terjatve do podjetij v stečajnih postopkih, prisilnih poravnavah, 
socialni problemi, terjatve do izbrisanih podjetij itd.). V letu 2020 so bili oblikovani popravki in usklajene 
evidence z dejanskim stanjem terjatev v višini 5.825,80 EUR. Odpisane oziroma izbrisane dvomljive in 
sporne terjatve so bile v višini 715,74 EUR. Poknjiženo je bilo za 142,83 EUR prihodkov od plačanih ter-
jatev, za katere so bili predhodno že oblikovani popravki. 

Kot terjatve za zamudne obresti se v podjetju izkazujejo le obračunane zamudne obresti, pri čemer se 
hkrati s terjatvijo v knjigah prikaže tudi popravek vrednosti terjatev za zamudne obresti. 

Gibanje popravka vrednosti terjatev je razvidno iz spodnje tabele.

Tabela 50: Gibanje popravkov vrednosti terjatev

GIBANJE POPRAVKOV TERJATEV DO KUPCEV 2020 2019 2020/2019
Začetno stanje popravkov terjatev 21.710,06 28.176,45 77
Odpisi in izbrisi -715,74 -7.316,04 10
Plačane terjatve* -142,83 -1.190,31 12
Novo oblikovani popravki in uskladitve stanj 5.825,80 2.039,96 286
Končno stanje popravkov 26.677,29 21.710,06 123

Na dan 31. 12. 2020 je imelo podjetje 545.494,77 EUR nezapadlih terjatev do kupcev. Zapadlih terja-
tev do kupcev na dan 31. 12. 2020 je za 87.088,93 EUR. Terjatve niso zavarovane.

Po rokih zapadlosti v plačilo je stanje terjatev (konti 120) naslednje:

Tabela 51: Stanje terjatev po rokih zapadlosti

STRUKTURA TERJATEV DO KUPCEV PO ROKIH ZAPADLOSTI 2020 2019 2020/2019
Nezapadle 545.494,77 485.486,49 112
Zapadle do 30 dni 37.937,51 44.485,40 85
Zapadle nad 31 do 60 dni 11.549,25 12.946,33 89
Zapadle nad 61 do 90 dni 7.160,77 7.803,62 92
Zapadle nad 91 dni 30.441,40 34.084,99 89

Skupaj 632.583,70 584.806,83 108
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Za zmanjšanje terjatev uporabljamo različne postopke izterjave: 
−	 redno pošiljamo opomine, kot opozorilo o odprtih postavkah, 
−	 strankam, do katerih imamo odprtih več terjatev iz več obdobij, pošiljamo opomine pred izvršbo, 

opomine pred prekinitvijo dobave vode ali v primeru neplačila grobarine, opomine pred prekinitvi-
jo oddaje grobnega polja v najem, 

−	 prekinjamo dobavo vode ali pokažemo jasen namen, da to nameravamo storiti v primeru neplačila 
še istega dne in 

−	 vlagamo predloge za izvršbo.

Tabela 52: Postopki izterjave

POSTOPKI IZTERJAVE TERJATEV 2020 2019 2020/2019
poslani opomini ali/in opomini pred izvršbo, prekinitvijo dobave 
vode ali oddaje grobnega polja v najem (približno) 1440 2028 71

ustavitev dobave vode / nameravana ustavitev dobave vode 2/0 2/2 0
vložitev predloga za izvršbo 48 29 166

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih (89.734,02 EUR)
Podjetje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do drugih v bilanci stanja izkazuje nasled-

nje vrste terjatev:

Tabela 53: Vrste kratkoročnih terjatev

VRSTE (DRUGIH) KRATKOROČNIH TERJATEV 31.12.2020 31.12.2019 2020/2019
Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala ali še ne opravljene 
storitve 0,00 0,00 0

Kratkoročne terjatve do države in državnih inštitucij 89.734,02 74.361,41 120
Druge kratkoročne terjatve 0,00 691,24                 -   

Skupaj terjatve 89.734,02 75.052,65              120 
Kratkoročne terjatve za odbitni DDV (konti 195) 0,00 0,00   0 

Skupaj terjatve 89.734,02 75.052,65 120

V postavki kratkoročne terjatve do države so vključene: 
−	 terjatve do države za vstopni DDV v višini 75.137,53 EUR
−	 terjatve do ZPIZ iz naslova nadomestil invalidnine za invalida s skrajšanim delovnim časom v višini 

2.985,48 EUR, 
−	 terjatev do ZZZS iz naslova nadomestil boleznin v višini 1.407,41 EUR, 
−	 terjatve za trošarino od goriva v višini 725,50 EUR, 
−	 terjatve do FURS za izplačan krizni dodatek: 1.254,55 EUR
−	 terjatve do FURS za povračilo prispevkov za prvo zaposlitev: 1.235,44 EUR
−	 terjatve do Zavoda za zaposlovanje za povračilo koriščenja ˝višje sile˝ v skladu z zakonodajo CO-

VID-19: 6.988,11 EUR.

V. DENARNA SREDSTVA (292.270,28 EUR)
Podjetje ima odprta dva poslovna računa, na katerih je na dan 31. 12. 2020 imelo skupaj za 292.270,28 
EUR denarnih sredstev. Računa sta odprta pri Deželni banki Slovenije d.d. in pri Hranilnici Lon d.d.
Podjetje ob koncu leta ni imelo gotovinskih sredstev v blagajni.

 → KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (16.902,42 EUR)
V tej postavki bilance stanja izkazuje podjetje kratkoročno odložene stroške za koledarje za odvoz 

odpadkov za leto 2021 v višini 5.357,00 EUR. 
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Podjetje je v letu 2020 izstavilo zahtevek EKSRP za nepovratna evropska sredstva v višini 11.545,42 
EUR iz naslova projekta Sestavljamo čisto okolje. 

Zabilančna sredstva (15.007.428,00 EUR)
Na dan 31. 12. 2020 podjetje izkazuje stanje na zabilančnih aktivnih kontih za 548.303,44 EUR pre-

jetih bančnih garancij in bianco menic po pogodbenih obveznostih. 

Po pogodbi o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture ima podjetje v najemu za 15.007.428 
EUR objektov in naprav javne infrastrukture. V zabilančnih sredstvih so izkazana po neodpisani vrednos-
ti. V letu 2020 smo na novo prevzeli za 93.484,56 EUR infrastrukture. Gre za posamezne odseke na 
vodovodu in kanalizaciji ter tudi dograditev čistilne naprave Logatec. Iz evidenc smo izločili za 11.784,19 
EUR infrastrukture, ki ni bila več v uporabi ali je bila zamenjana z novimi odseki oziroma materiali in pa 
nekaj odsekov vodovodnih priključkov, ki ne sodijo v evidenco infrastrukture v najemu. Obračunana je 
bila amortizacija v višini 858.701,40 EUR.

V letu 2020 smo vzpostavili evidenco neporabljenih amortizacijskih sredstev iz naslova komunalne 
infrastrukture (oprema – pretekla leta), ki nam jih dolguje občina Logatec v višini 196.010,14 EUR. Večji 
del sredstev bo porabljenih za nakup smetarskega vozila.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (1.886.044,73 EUR)

 → KAPITAL (657.454,23 EUR)

Celotni kapital družbe na dan 31. 12. 2020 znaša 657.454,23 EUR. 

I. VPOKLICANI KAPITAL (25.038,00 EUR) 

1. Osnovni kapital (25.038,00 EUR)
Osnovni kapital 100-odstotnega lastnika podjetja, tj. Občine Logatec, znaša 25.038,00 EUR.

II. KAPITALSKE REZERVE (161.352,40 EUR)
Kapitalske rezerve na dan 31. 12. 2020 znašajo 161.352,40 EUR. Kapitalske rezerve se lahko uporabijo 
zgolj za povečanje osnovnega kapitala ali kritje izgube. 

III. REZERVE IZ DOBIČKA (437.975,59 EUR)

5. Druge rezerve iz dobička (437.975,59 EUR) 
Druge rezerve iz dobička na dan 31. 12. 2020 znašajo 437.975,59 EUR in so oblikovane iz dobičkov 

prejšnjih let, delno porabljene za kritje izgub preteklih let in delno za oblikovanje rezervacij jubilejnih 
nagrad in odpravnin v letu 2014. Druge rezerve iz dobička so se v letu 2020 po sklepu skupščine pove-
čale za razporeditev čistega dobička leta 2019 v višini 38.195,98 EUR. Druge rezerve iz dobička so proste 
rezerve in jih poslovodstvo družbe lahko uporabi za katerekoli namene.

IV. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti (-26.502,73 EUR)
Po aktuarskem izračunu izkazujejo rezervacije za odpravnine na dan 31. 12. 2020 aktuarsko izgubo v 

višini 26.502,73 EUR. V letu 2020 se je povečala za 5.767,47 EUR aktuarske izgube in zmanjšala za 18,68 
EUR zaradi odprave aktuarskih izgub v letu 2020.

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (59.590,97 EUR)
V poslovnem letu 2020 je podjetje ustvarilo celoten dobiček v višini 67.079 EUR (kar predstavlja 

10,20% kapitala družbe), obračunan je bil davek od dohodka pravnih oseb v višini 7.469,35 ERU, tako da 
znaša čisti dobiček v višini 59.590,97 EUR, kar predstavlja 9,06 % kapitala družbe. Čisti dobiček izkazan 
v tej postavki predstavlja bilančni dobiček, za katerega je od čistega dobička poslovnega leta odšteto 
pokrivanje prenesene izgube 18,68 EUR, ki se je pokazala v izračunu aktuarja za leto 2020.
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 → - REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (251.290,96 EUR)

1. Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine (182.930,90 EUR)
Znesek rezervacij, izkazan v okviru te postavke, se nanaša na rezervacije za jubilejne nagrade in od-

pravnine. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade se oblikujejo kot sedanja vrednost obveznosti 
delodajalca do zaposlencev iz naslova jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi. Zaradi kompleksnosti 
izračuna sedanje vrednosti pričakovanih obveznosti za odpravnine in jubilejne nagrade, ki upošteva šte-
vilne matematično-aktuarske kategorije, se skladno z MSRP priporoča izračun aktuarja. 

Pri izračunu rezervacij je aktuar upošteval smrtnost, fluktuacijo pri zaposlenih, kolektivno pogodbo 
oz. akte podjetja, nominalno rast plač, itd. V izračunu za leto 2020 je aktuar upošteval pravice do višine 
odpravnine ob upokojitvi, določeno v 10. členu Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in neka-
terih drugih prejemkov; to je pravica do odpravnine v višini treh povprečnih mesečnih plač na zaposle-
nega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih plač zaposlenega, če je to zanj ugodneje. 

Družba je naročila aktuarski izračun pri pooblaščenem aktuarju in na dan 31. 12. 2020 izkazuje stanje 
rezervacij za jubilejne nagrade 62.090,65 EUR in za odpravnine 120.840,25 EUR.

Tabela 54: Pregled gibanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi
Datum                  
oblikovanja leto 2020 leto 2019 leto 2018 leto 2017 leto 2016 leto 2015 leto 2014 Skupaj

Stanje na dan 1.1. 159.548,96 143.451,76 131.781,42 95.138,45 91.824,78 75.360   
od tega: za           
odpravnine 104.521,58 90.741,59 83.908,07 45.854,31     

za jubilejne             
nagrade 54.927,38 52.710,17 47.873,35 49.284,14     

Znesek oblikovanih 
in povečanih rezer-
vacij skupaj z ob-
restmi in aktuarsko 
izgubo/dobičkom

      
27.602,96 23.357,09 23.049,23 41.983,28 21.756,17 25.131 75.360 238.239,51

od tega: za           
odpravnine    16.218,67 13.879,99 16.820,32 34.623,93 11.007,52   

za jubilejne           
nagrade

      
11.384,29 9.477,10 6.228,91 7.359,35 10.748,65   

Davčno priznano 
ob oblikovanju  9.808,60 7.391,52 20.991,64 10.878,09 12.502 0 61.571,85

Poraba rezervacij         
4.221,02 7.259,89 11.378,89 5.340,31 18.442,50 8.540  55.182,61

od tega: za          
odpravnine  0,00 9.986,80  9.553,75   

za jubilejne          
nagrade

        
4.221,02 7.259,89 1.392,09 5.340,31 8.888,75   

Davčno prizna-
no ob porabi              
rezervacij

        
2.110,51 3.629,95 5.689,45 2.670,16 9.221,25 8.540  31.861,31

Odprava                
rezervacij      126  126,00

Stanje na dan 
31.12.  182.930,90 159.548,96 143.451,76 131.781,42 95.138,45 91.825 75.360 182.930,90

od tega:                  
za odpravnine

    
120.840,25 104.621,58 90.741,59 83.908,07 45.854,31   

za jubilejne                    
nagrade

      
62.090,65 54.927,38 52.710,17 47.873,35 49.284,14    
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2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (68.360,06 EUR)
Skladno s SRS 11 se med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujejo odloženi prihodki, 

ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni pokrili predvidene odhodke. Med dolgoročno odloženimi prihod-
ki se uvrščajo tudi donacije in dotacije: 
−	 V letu 2013 je Občina Logatec z Aneksom k Pogodbi o najemu, uporabi in vzdrževanju javne in-

frastrukture brezplačno predala v last Komunalnemu podjetju opremo v skupni nabavni vrednosti 
391.093 EUR in odpisani vrednosti 308.883 EUR. Za neodpisano vrednost opreme v višini 82.210 
EUR je podjetje izkazalo Dolgoročno odložene prihodke za kritje amortizacije v naslednjih obdobjih; 
sedanja vrednost te opreme na dan 31. 12. 2020 znaša še 811,31 EUR. 

−	 V letu 2014 smo od Občine Logatec prejeli dotacijo za nakup zabojnikov za odpadke na zbiralnicah 
ločenih frakcij v vrednosti 18.480 EUR in meseca decembra dotacijo za nakup vozila za zbiranje in 
odvoz odpadkov v znesku 117.744 EUR; ob koncu leta navedene oprema - zabojniki nimajo več se-
danje vrednosti, med tem ko ima vozilo še 18.839,13 EUR neodpisane vrednosti ob koncu leta 2020.

−	 V letu 2015 smo od Občine Logatec prejeli dotacijo za nakup zabojnikov za odpadke v vrednosti 
3.620 EUR; sedanja vrednost te opreme na dan 31. 12. 2020 znaša 288,83 EUR.

−	 V letu 2016 smo od Občine Logatec prejeli dotacijo za nakup zabojnikov za papir in embalažo v višini 
2.542,90 EUR ter brezplačno v last za 28.346,56 EUR opreme in za 1.271,79 EUR drobnega inven-
tarja na čistilni napravi Logatec ter za 16.204,30 EUR opreme in za 583,10 EUR drobnega inventarja 
na podtlačni postaji Martinj hrib. Sedanja vrednost teh zabojnikov in opreme na dan 31. 12. 2020 
znaša 22.728,90 EUR.

−	 V letu 2017 smo od Občine Logatec prejeli dotacijo za nakup zabojnikov za papir in embalažo v višini 
9.868,00 EUR. Sedanja vrednost te opreme na dan 31. 12. 2020 znaša 4.207,67 EUR.

−	 V letu 2018 smo od Občine Logatec prejeli dotacijo za nakup zabojnikov za papir, embalažo in od-
padne sveče v višini 8.563,00 EUR. Sedanja vrednost te opreme na dan 31. 12. 2020 znaša 5.276,44 
EUR.

−	 V letu 2019 smo od Občine Logatec prejeli dotacijo za nakup kontejnerjev v višini 12.760,00 EUR. 
Sedanja vrednost opreme znaša 10.455,62 EUR.

−	 Občina Logatec za vrednost dotacij zmanjšuje pred leti pobrana in neporabljena sredstva amortiza-
cije od infrastrukture. 

−	 Zneski dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev se zmanjšujejo v skladu z obračunano amortizacijo 
za osnovna sredstva. V letu 2020 je bilo med prihodke preneseno za 30.299,14 EUR dolgoročnih 
razmejitev v višini amortizacije opreme in 2.880,99 EUR, kolikor so znašali zaradi neuporabnosti 
odpisani zabojniki za odpadno embalažo in papir.

3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti (3.804,50 EUR)
V letu 2020 je bila vzpostavljena dolgoročna obveznosti do Občine Logatec za nakup črpalke za čistil-

no napravo. Črpalka je shranjena kot rezervni del (za takojšnjo uporabo ob okvari).

 → KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (973.495,04 EUR)

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (973.495,04 EUR)

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (812.916,52 EUR)
Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki v primeru 

kratkoročnih poslovnih dolgov dokazujejo prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziro-
ma obračunani strošek, odhodek ali delež v poslovnem izidu.

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v državi ima podjetje v višini 812.916,52 EUR, krat-
koročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev v tujini ni. 
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Obveznosti do Občine Logatec iz naslova najemnin za infrastrukturo na dan 31. 12. 2020  znašajo 
75.501,21 EUR in so nižje kot v letu 2019 (364.142,05 EUR) in v letu 2018 (449.509,02 EUR). 

Do 30 dni je zapadlih skupaj 121.207,50 EUR (od tega 75.501,21 EUR Občina Logatec), ostala zapadle 
obveznosti izhajajo iz izvajanja zimske službe (Treven Inženiring d.o.o. (26.610,39 EUR) in Tigrad d.o.o. 
(20.018,58 EUR).

Vse naštete obveznosti so bile poravnane prvi teden januarja 2021. 

Tabela 55: Struktura obveznosti do dobaviteljev po rokih zapadlosti

STRUKTURA OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV PO ROKIH ZAPADLOSTI 31.12.2020 31.12.2019 2020/2019

Nezapadle obveznosti 691.709,02 503.896,76 137
Zapadle do 30 dni 121.207,50 112.863,99 107
Zapadle nad 31 do 60 dni 0,00 87.651,56 0
Zapadle nad 61 do 90 dni 0,00 69.293,50 0
Zapadle nad 91 dni 0,00 0,00 0

Skupaj 812.916,52 773.705,81 105

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti (160.578,52 EUR)
Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku za 

kratkoročne obveznosti do zaposlenih za opravljeno delo, prispevkov in davkov od plač in na 
plače in kratkoročne obveznosti do države in občine.

Tabela 56: Druge kratkoročne poslovne obveznosti

DRUGE KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 31.12.2020 31.12.2019 2020/2019

Prejeti kratkoročni predujmi 909,51 220,36 413
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 104.694,36 87.666,64 119
Kratkoročne obveznosti do države (za pobrane okoljske dajatve, 
DDV, prispevke na plač) 48.989,89 38.152,51 128

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 5.984,76 6.944,59 86

Skupaj 160.578,52 132.984,10 121

Prejeti kratkoročni predujmi predstavljajo preplačila ali vnaprejšnja plačila strank komunalnih sto-
ritev. Omenjena preplačila se strankam poračunajo, to pomeni da se odštejejo od zneska računa, ob 
vsakokratni izstaviti računa za komunalne storitve. 

Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlenih so obveznosti iz naslova decembrskih plač. 

Kratkoročne obveznosti do države predstavljajo obveznosti do občine za okoljsko dajatev za obre-
menjevanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 15.723,13 EUR, obveznosti za obračunane 
prispevke izplačevalca na decembrske plače v višini 15.674,04 EUR, obveznosti za plačilo premije PDPZ v 
višini 1.823,22 EUR, obveznosti za plačilo davka od dohodka pravnih oseb v višini 7.469,35 EUR, obvez-
nosti za davčne odtegljaje in prispevke od podjemnih pogodb v višini 1.793,13 EUR, obveznost do MOP 
iz naslova vodnih povračil v višin 4.831,13 EUR ter trošarino za električno energijo v višini 10,07 EUR. 

Zabilančna sredstva (15.007.428 EUR)
Na dan 31. 12. 2020 podjetje izkazuje stanje na zabilančnih aktivnih kontih za 548.303,44 EUR pre-

jetih bančnih garancij in bianco menic po pogodbenih obveznostih. 
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Po pogodbi o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture ima podjetje v najemu za 15.007.428 
EUR objektov in naprav javne infrastrukture. V zabilančnih sredstvih so izkazana po neodpisani vrednos-
ti. V letu 2020 smo na novo prevzeli za 93.484,56 EUR infrastrukture. Gre za posamezne odseke na 
vodovodu in kanalizaciji ter tudi dograditev čistilne naprave Logatec. Iz evidenc smo izločili za 11.784,19 
EUR infrastrukture, ki ni bila več v uporabi ali je bila zamenjana z novimi odseki oziroma materiali in pa 
nekaj odsekov vodovodnih priključkov, ki ne sodijo v evidenco infrastrukture v najemu. Obračunana je 
bila amortizacija v višini 858.701,40 EUR.

V letu 2020 smo vzpostavili evidenco neporabljenih amortizacijskih sredstev iz naslova komunalne 
infrastrukture (oprema – pretekla leta), ki nam jih dolguje občina Logatec v višini 196.010,14 EUR. Večji 
del sredstev bo porabljenih za nakup smetarskega vozila.

5.2.2   Izkaz poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, sestavljen po različici I v skladu s Sloven-

skim računovodskim standardom 21.

PRIHODKI 
Računovodska usmeritev

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju poveza-
no s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. 
Prihodki in povečanja sredstev oziroma zmanjšanja dolgov se torej pripoznavajo hkrati.

Prihodki se pripoznavajo ob fakturiranju storitev (hkrati s terjatvami iz naslova prodanih stori-
tev), ker se šteje, da je prodajalec na kupca prenesel vsa tveganja.

Razčlenitev posameznih vrst prihodkov 
Razčlenijo se le tiste vrste prihodkov, ki predstavljajo pomembne zneske. Razčlenitev po po-

sameznih dejavnostih je prikazana v okviru dodatnih razkritij po SRS 35, ki so določena za javna 
podjetja.

Čisti prihodki od prodaje (4.617.560,20 EUR)

Tabela 57: Čisti prihodki od prodaje

Čisti prihodki od prodaje 2020 2019 2020/2019
Čisti prihodki, pridobljeni iz dejavnosti GJS 4.315.308 4.085.924 106

• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem 
GJS VARSTVA OKOLJA 2.114.439 1.981.065 107

• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem DRUGIH GJS 1.041.639 933.555 112
• čisti prihodki od omrežnin - JAVNA INFRASTRUKTURA z 
zavarovanjem 785.622 806.277 97

• čisti prihodki od omrežnin - MENJAVA VODOMEROV IN 
VZDRŽEVANJE VODOVODNIH PRIKLJUČKOV 150.098 144.381 104

• čisti prihodki od prodaje - POSEBNE STORITVE 194.344 197.160 99
• čisti prihodki od prodaje SUROVIN (odpadki) 13.208 14.290 92
• čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI - priključki po po-
godbi 7.861 9.195 85

• čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI - 
delitev stroškov 8.097 - -

Prihodki od drugih – tržnih dejavnosti 302.252 302.005 100
Skupaj 4.617.560 4.387.929 105
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Čisti prihodki, doseženi na podlagi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja, se kažejo med čistimi prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS – varstva okolja, čistimi prihodki od 
omrežnih – javna infrastruktura z zavarovanjem in čistimi prihodki od omrežnin – menjava vodomerov in 
vzdrževanje vodovodnih priključkov.

Cene so oblikovane po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja. Občinski svet Občine Logatec je na svoji 5. redni seji, dne 22.5.2019 
sprejel nove cene, ki so veljale do 1.5.2020 dalje, nato pa je bil na 3. izredni seji Občinskega sveta Občine 
Logatec sprejet nov cenik, kjer pa so se cene uporabljalo od 1.5.2020 dalje (Sklepa o cenah storitev gos-
podarskih javnih služb (št. 007-12/2020-4).

Čisti prihodki od prodaje pridobljeni z opravljanjem drugih gospodarskih javnih služb so prihodki, 
doseženi na javnih službah skupna komunalna raba, pogrebna in pokopališka dejavnost, plakatiranje in 
tržnina. 

Med čistimi prihodki od prodaje posebnih storitev so prikazani prihodki od prodaje posebnih oziroma 
nadstandardnih storitev v okviru dejavnosti oskrba s pitno vodo za prodajo vode, ki ni namenjena ko-
munalni rabi, v okviru dejavnosti čiščenje odpadnih voda za čiščenje odpadne vode tistim industrijskim 
uporabnikom, ki prekomerno obremenjujejo odpadno vodo, in v okviru dejavnosti ravnanje s komunal-
nimi odpadki za prodajo oziroma oddajo v najem posod za zbiranje odpadkov, prodajo vrečk za biološke 
odpadke in prevzem drugih odpadkov od pravnih oseb izven rednega pobiranja odpadkov po urniku 
odvoza odpadkov. 

V okviru dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki so čisti prihodki od prodaje surovin (odpadki) 
doseženi s prodajo tistih odpadnih surovin, katere kot zbiratelj lahko prodamo, to so odpadno jedilno 
olje, kovine in papir.

Čisti prihodki od drugih dejavnosti – priključki po pogodbi so doseženi na osnovi sklenjenih pogodb 
za izvajanje oskrbe s pitno vodo ter izvajanje odvajanja in čiščenje odpadne vode, po kateri je uporabnik 
dolžan plačati stroške nadzora nad izdelavo priključka in vnosa odjemnega mesta v evidenco. 

Čisti prihodki od drugih dejavnosti – delitev stroškov so doseženi na podlagi dodatnih storitev delitve 
stroškov za večstanovanjske objekte, v katerih ima posamezna stanovanjska enota ločen vodomer in 
posledično ločen račun. 

Prihodki od drugih - tržnih dejavnosti so doseženi na trgu ali na podlagi naročila Občine Logatec. Med 
njimi je v letu 2020 največ prihodkov doseženih na osnovi investicijskega vzdrževanja infrastrukture in iz 
vzdrževanjem deponije Ostri vrh. Za občino Logatec so bila opravljena naslednja dela:

Tabela 58: Opravljena dela za Občino Logatec

Opravljana dela za Občino Logatec  v EUR 
REDUKTOR GROBIH GRABELJ ČN LOGATEC       4.056 
GEOLOŠKO KARTIRANJE       1.400 
HIDROGEOLOŠKA ŠTUDIJA       3.300 
GRADBENA DELA ZA POLNILNO POSTAJO       1.082 
OBNOVA IN RAZŠIRITEV POSLOVILNIH VEŽIC       3.460 
ZAMENJAVA SVETILKE PRI POŠ LAZE           650 
POGREBNA OPREMA ZA POSLOVILNO VEŽICO MEDVEDJE BRDO       5.789 
UREDITEV PARKIRIŠČA           209 
VRTINA MEDVEDJE BRDO       4.127 
NADGRADNJA TELEMETRIJE     13.561 
TRAKTOR Z PRIKOLICO             91 
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VZDRŽEVANJE HIDRANTOV       7.603 
PROJEKTNI POG.-PRIKLOP NA J.I.     16.812 
STROŠKI DELA IN VZDRŽEVANJE TEPTALCA       1.685 
VRTINA NA JAKOVICI       6.486 
ELEKTRIČNA ENERGIJA-ČRPALIŠČE VRH SV. TREH KRALJEV       4.442 
SANACIJA PARKIRIŠČA-OŠ TABOR       1.202 
VGRADNJA LOPUT-ČN LOGATEC       2.030 
POSTAVITEV PITNIKA       4.225 
UREDITEV OGRAJE-ČRPALIŠČE BRANA     31.035 
STROŠEK PRIKLJUČITVE ELEKTRIČNE ENERGIJE       2.393 
ZAMENJAVA POGONA FINEGA SITA-ČN LOGATEC       4.440 
KANALIZACIJSKI SISTEM GRČAREVEC           289 
REDNO VZDRŽEVANJE ODLAGALIŠČA     81.766 
VODENJE IN VZDRŽEVANJE KATASTRA       9.253 
PRESTAVITEV VODOVODA - SPAR LOGATEC     10.643 

2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) (130.097,75 EUR)

−	 Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki – dotacije, subvencije (111.613,38 EUR)
−	 Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki – sredstva za pokrivanje stroškov amortizacije do-

niranih osnovnih sredstev (33.180,12 EUR)
V okviru te postavke izkazujemo prihodke povezane s poslovnimi učinki v povezavi z osnovnimi sred-

stvi, ki smo jih v letih 2013 do 2020 brezplačno prejeli od Občine Logatec ali pa nam je za njih nakup Ob-
čina Logatec nakazala denarna sredstva. Po določbi SRS 11.35 se odloženi prihodki (dotacije) prenašajo 
med poslovne prihodke postopoma skladno z obračunano amortizacijo za ta osnovna sredstva oziroma 
skladno s pojavljanjem stroškov, za pokrivanje katerih so bile podpore prejete. V letu 2020 je amortiza-
cija te opreme znašala 33.180,12 EUR. 

−	 Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki – ostalo (2.408,65 EUR)
Med drugimi prihodki, povezanimi s poslovnimi učinki prikazujemo prihodke iz naslova prejetih zava-

rovalnine (odškodnine) v višini 2.408,65 EUR. Prihodki od odškodnin zavarovalnice, ki so nastali iz naslo-
va prijav škodnih primerov strojeloma, odgovornosti in požarnega zavarovanja, smo prejeli v navedeni 
višini (Čistilna naprava Logatec, ČP brana in ČŠ Mladeja).

−	 Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki  (1.440,98 EUR)
Prejeta sredstva iz naslova prve zaposlitve, povračilo prispevkov.

−	 Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki – COVID 19 (63.038,21 EUR)
Na podlagi interventne zakonodaje COVID 19, prvi val,  je bil zaposlenim izplačan krizni dodatek, zato 

je podjetje uveljavljalo oprostitev plačila prispevkov PIZ za mesec marec, april in maj. Prav tako je pod-
jejte prejelo sredstva za koriščenje ˝višje sile˝ zaposlenih zaradi varstva otrok. V mesecu decembru je bil 
izplačan krizni dodatek, podjejte je prav tako na FURS-u uveljavljajo izplačani krizni dodatek kot povračilo 
iz državnega proračuna.

−	 Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki – projekt: Sestavljamo čisto okolje (11.545,42 EUR)
Izvedel se je projekt: Sestavljamo čisto okolje, ki je financiran s strani evropskih sredstev. Projekt je 

bil v letu 2020 zaključen. Vložen je bil zahtevek za povračilo sredstev. V letu 2020 so nastali stroški na 
navedenem projektu, zato so bili na podlagi vloženega zahtevka vkalkulirani tudi prihodki.
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−	 Prevrednotovalni poslovni prihodki od prodaje osnovnih sredstev (18.484,37 EUR)
Med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki so izkazani prihodki od prodaje osnovnih sredstev v 

višini 17.834,60 EUR. Po določbi SRS 1.30 se prevrednotovalni poslovni prihodki pojavljajo pri odtujitvi 
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, če je čista prodajna vrednost večja od 
knjigovodske vrednosti. 

Med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki – odpisi obveznosti so izkazani tudi prihodki iz naslova 
plačanih terjatev, za katere so bili predhodno že oblikovani popravki v skupni višini 142,83 EUR. 

3. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (4.541,88 EUR)
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev so doseženi s plačanimi zamudnimi obrestmi kupcev.

4. Drugi prihodki (2.493,00 EUR)
Med drugimi prihodki so izkazani prihodki od povračila stroškov, ki so nastali zaradi opominjanja, in 

povrnjene stroške upnikov v postopku izvršbe v skupni višini 2.493,00 EUR.

ODHODKI
1. Stroški blaga, materiala in storitev (3.122,824,76 EUR)

−	 stroški porabljenega materiala (634.063,28 EUR)
Računovodske usmeritve

Stroški materiala se izkazujejo v skladu z metodo tehtanih povprečnih cen.

Kot stroški vzdrževanja se obravnavajo stroški, ki nastajajo pri obnavljanju lastnih sredstev in tudi 
infrastrukturnih objektov, ki jih imamo v najemu, če v okviru vzdrževanja ne prihaja do pomembnih 
izboljšav v delovanju te opreme ali objektov oziroma do podaljšanja dobe koristnosti celotnega objekta. 
Zaznano je povečanje stroškov pri zaščitnih sredstvih in sicer zaradi pandemije COVID 19, saj so bile na-
bavljene zaščitne maske, razkužila, rokavice…

Tabela 59: Pregled stroškov porabljenega materiala po skupinah kontov

Skupina 
kontov Naziv 2020 2019 2020/2019

400-401 Izdelavni in pomožni material 224.645,40 192.528,12 116,68
402 Porabljena energija (elektrika, gorivo, plin) 299.177,79 316.366,67 94,57
403 Nadomestni deli in material za vzdrževanje OS 57.410,87 92.611,61 61,99
404 Odpisi drobnega inventarja in zaščitna sredstva 31.249,17 19.974,91 156,44
406 Pisarniški material, strokovna literatura, naročnine 18.163,98 17.830,40 101,87
407 Drugi stroški materiala 3.416,07 3.510,79 97,30

 Skupaj 634.063,28 642.822,50 98,64
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2. Stroški storitev (2.488.761,48 EUR)

Tabela 60: Pregled stroškov storitev po skupinah kontov

Skupina 
kontov Naziv 2020 2019 2020/2019

410 Storitve pri opravljanju storitev (podizvajalci) 1.238.469,84 1.113.943,12 111,18
411 Prevozne storitve, komunikacij, poštne storitve 78.387,02 51.696,04 151,63

412 Storitve v zvezi z vzdrževanjem OS in in-
frastrukture 93.980,26 95.818,51 98,08

413000 Najemnine 33.165,00 32.322,66 102,61
413100 Najemnine infrastrukture 858.702,04 871.315,02 98,55
414 Povračila stroškov zaposlencem 199,42 69,49 286,98

415 Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev, 
zavarovanj 34.509,43 36.152,97 95,45

416 Stroški intelektualnih in osebnih storitev 47.223,00 33.287,56 141,86
417 Stroški sejmov, reklam in reprezentance 6.381,70 5.898,30 108,20

418 Storitve fizičnih oseb (podjemne pogodbe, 
avtorski honorarji…) 84.885,69 75.852,87 111,91

419 Druge storitve 12.858,08 10.774,88 119,33

 Skupaj 2.488.761,48 2.327.131,42 106,95

Stroški storitev pri opravljanju storitev so v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 višji.  Za letno 
in zimsko vzdrževanje cest je bilo porabljenih 385.790,97 EUR. Stroški obdelave odpadkov so 
znašali 324.119,02 EUR, stroški deponiranja odpadov pa 32.515,62 EUR,

Stroški najemnine za infrastrukturo so v letu 2020 nekoliko nižji, saj je bila infrastruktura, ki se 
je že gradila v letu 2019 prenesena v letu 2020, nekaj pa jo je bilo zaradi dotrajanosti tudi izloče-
ne iz evidenc. Med stroški najemnin se v letu 2020 izkazuje tudi nove računovodske programe, 
ki smo jih začeli uporabljati v letu 2018.

Zaradi večjega obsega infrastrukture, prevzete v zadnjih nekaj letih, smo povečali obseg zava-
rovanja premoženja, kar posledično vpliva na višje stroške zavarovanja. 

V okviru stroškov intelektualnih in osebnih storitev so zajeti stroški zdravniški pregledov, 
stroški izobraževanja v zvezi z dejavnostjo, stroški odvetniških in svetovalnih storitev, stroški sto-
ritev varstva pri delu in stroški varovanja.

Stroški fizičnih oseb so stroški storitev fizičnih oseb oz. opravljenega dela v okviru drugega 
pogodbenega razmerja ter stroški storitev fizičnih oseb, v zvezi s posredovanjem dela preko 
študentskega servisa in tudi stroški sejnin za člane nadzornega sveta. V okviru drugega pogod-
benega razmerja so se izvajala dela za vzdrževanje javnih površin, tudi nadomeščanje začasno 
odsotnih ali prerazporejenih zaposlenih in dela, ki se izvajajo le občasno oz. po potrebi. Tudi z 
delom preko študentskega servisa smo občasno uredili nadomeščanje odsotnosti zaposlenih iz 
različnih razlogov. Stroški storitev, opravljenih v okviru drugega pogodbenega razmerja so znašali 
65.048,17 EUR, stroški študentskega servisa so znašali 14.669,07 EUR, stroški sejnin so znašali 
5.168,45 EUR.
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3. Stroški dela (1.368.527,72 EUR)

Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za zaposlene obračunava in izplačuje plače po 
določilih kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti in podjetniške kolektivne pogodbe. V skladu z do-
ločbami podjetniške kolektivne pogodbe je vsako delovno mesto razvrščeno v ustrezni tarifni in plačilni 
razred in ovrednoteno z ustreznim koeficientom, ki odraža razmerje do najenostavnejšega dela. Plača 
zaposlenega je sestavljena iz osnovne plače, dodatka za minulo delo, dodatka na stalnost ter dela plače 
na podlagi individualno ocenjene delovne uspešnosti. Dodatki k osnovni plači so določeni za delovno 
dobo v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe in dodatek na stalnost po 
lestvici. Delavcem se osnovna postavka poveča za dodatke za posebne pogoje dela, stalno pripravljenost 
na domu, za 30 % za nadurno delo in za 50 % za delo ponoči ter ob nedeljah in praznikih, itd. Stalna prip-
ravljenost na domu se izvaja na dejavnostih: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 
vzdrževanje cest ter pogrebna služba. 

Stroški dela so se povečali v primerjavi z leto 2019 za 13%. Povečanje predvsem izhaja iz novih za-
poslitev (dva zaposlena več) in izplačilu dodatka za delo zaradi epidemije (od 10% do 40%). Dodatek 
predstavlja 3,5% celotnih stroškov dela.

Povprečna bruto plača na zaposlenega, upoštevajoč zaposlene po kolektivni pogodbi in direktorja, 
je v letu 2020 znašala 2.028,88 (v letih 2019: 1.917,11 EUR in 2018: 1.801,83 EUR) ; za delavce, ki pre-
jemajo plačo po kolektivni pogodbi pa 1.944,69 EUR (v letih 2019: 1.822,72 in 2018: 1.796,14 EUR). V 
izračunu povprečne plače za leto 2020 ni bil upoštevan krizni dodatek, ki so ga zaposleni prejeli v času 
COVID – 19, upoštevani pa so bili ostali ˝epidemija˝ dodatki in nadomestila plače (v skladu z navodili 
Ajpes).

Zaposlenim po kolektivni pogodbi in direktorju je bil izplačan regres v višini, kot jo določa kolektivna 
pogodba v bruto znesku 1.050,00 EUR na zaposlenega. 

Komunalno podjetje je v letu 2020 obračunalo za 1.004.498,16 EUR bruto plač in nadomestil plač. 
Stroški socialnih zavarovanj skupaj z dodatnim pokojninskim zavarovanjem so znašali 163.146,83 EUR, 
drugi stroški dela (regres za letni dopust, prevozi na delo in iz dela, prehrana med delom, bonitete, 
odpravnine in solidarnostne pomoči) so znašali 179.668,56 EUR, rezervacije za odpravnine in jubilejne 
nagrade so se oblikovale v skupni višini 21.214,17 EUR. Zaposlenim je bil izplačan tudi krizni dodatek 
COVID 19 v višini 17.317,52 EUR.

V letu 2020 je bilo izplačani pet  jubilejnih nagrade in sicer štiri za 20 let in ena za 10 let delovne dobe. 

Na dan 31. 12. 2020 je bilo zaposlenih 44 delavcev; od tega 43 zaposlenih po kolektivni pogodbi in 
direktor. Povprečno število vseh zaposlenih na podlagi delovnih ur v podjetju je bilo 42,29. 

Nadomeščanje začasno odsotnih delavcev zaradi krajših bolezni ali koriščenja letnih dopustov je ure-
jeno z delom preko študentskega servisa ali delom, opravljenim v okviru drugega pogodbenega razmer-
ja. Stroški tako opravljenega dela se prikazujejo med stroški storitev.

Direktor je edini poslovodja podjetja in edini zaposlen po individualni pogodbi. Prejema plačo na 
podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi, sklenjene na podlagi 73. člena ZDR-1 in Zakona o prejemkih 
poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10 in 8/11). Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem sklene nadzorni svet. 
Strošek bruto plač direktorja je za leto 2020 znašal 66.060,27 EUR skupaj z bruto spremenljivim dodat-
kom, njegova povprečna mesečna bruto plača, upoštevajoč bruto spremenljivi dodatek izplačan enkrat 
letno, je znašala 5.505,02 EUR oziroma brez upoštevanja enkrat letno izplačanega bruto spremenljivega 
dodatka 5.194,18 EUR. Po individualni pogodbi pripada direktorju tudi regres za letni dopust in mu je 
bil izplačan v višini kot ostalim zaposlenim po kolektivni pogodbi, to je 1.050,00 EUR. Za nezgodno zava-
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rovanje so mu bile obračunane bonitete v skupni vrednosti 85,26 EUR. Za povračilo stroškov prehrane 
med delom mu je bilo izplačano 1.163,36 EUR. Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela je znašalo 
4.941,60 EUR. Prejel pa je tudi povračilo stroškov za opravljanje dela od doma v višini 18,00 EUR in ju-
bilejno nagrado za 20 let delovne dobe v višini 1.169,05 EUR. Prispevki delodajalca za njegovo plačo so 
znašali 9.527,14 EUR.

Tabela 61: Pregled stroškov dela po skupinah kontov

Skupina 
kontov Naziv 2020 2019 2020/2019

470 Plače zaposlencev (redno delo in nadure) 840.228,35 744.164,98 113

471 Nadomestila plač (letni dopust, prazniki, bolez-
nine v breme podjetja 164.269,81 151.866,28 108

472 Dodatno pokojninsko zavarovanje 20.383,30 22.786,16 89

473 Drugi stroški dela (regres, bonitete, povračila 
in drugi prejemki zaposlenih) 159.285,26 133.071,32 120

473000 Regres za letni dopust 46.200,00 43.400,00 106
476001 Krizni dodatek COVID 19 17.317,52 0,00 0
473100 Prehrana med delom 52.582,86 38.110,60 138
473200 Prevoz na delo in iz njega 35.659,04 36.777,65 97
473300 Bonitete (nezgodno zavarovanje) 3.591,54 3.638,85 99
473400 Jubilejne nagrade (direktor) 1.169,05 0,00 0
473600 Odpravnine 0,00 7.675,82 0
473600 Solidarnostne pomoči 2.765,25 3.468,40 80
474 Delodajalčevi prispevki od plač 163.146,83 145.320,69 112
479 Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 21.214,17 18.187,18 117

 SKUPAJ stroški dela 1.368.527,72 1.215.396,61 113

4. Odpisi vrednosti (123.970,34 EUR)

−	 Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki (123.970,34 EUR) 
Amortizacija se obračunava od vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnov-

nih sredstev. Zneski, ki se vračunavajo v nabavno vrednost osnovnih sredstev, so prikazani pri 
razkritjih neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Preostale vrednosti pri 
osnovnih sredstvih ne določamo, zato je osnova za amortizacijo enaka nabavni vrednosti osnov-
nih sredstev.

Osnovna sredstva podjetja se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega 
posameznega osnovnega sredstva. Pri neopredmetenih in opredmetenih sredstvih se za obra-
čun stroškov amortizacije za posamezno poslovno leto ter v obračunskih obdobjih znotraj leta 
uporablja enakomerna časovna metoda. Obračunana amortizacija osnovnih sredstev je razvidna 
iz preglednic gibanja osnovnih sredstev. Za osnovna sredstva, ki se uporabljajo za gospodarske 
javne službe varstva okolja se uporabljajo amortizacijske stopnje, ki so določene v Uredbi o me-
todologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17).
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Tabela 62: Osnovna sredstva po skupinah in amortizacijske stopnje

Skupine osnovnih sredstev Amortizacijska stopnja

Materialne pravice  od 10% do 50%
Gradbeni objekti od 1,5% do 4%
Oprema  od 9% do 33,33%
Tovorna vozila in gradbena mehanizacija od 6,7% do 20%
Transportna oprema in osebni avtomobili  od 8,6% do 25%
Računalniška oprema od 20% do 50%
Drobni inventar od 10% do 50%

V letu 2020 je bila obračunana amortizacija v višini 118.090,12 EUR. Od tega je amortizacija 
osnovnih sredstev pridobljenih z dotacijami občine in za druga podarjena osnovna sredstva, ki 
se pokrivajo iz dolgoročno odloženih prihodkov 33.180,12 EUR. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih 
v višini 54,42 EUR so nastali pri odpisih osnovnih sredstev (monitor). 

−	 Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (5.825,80 EUR)
Vsebina se nanaša na oblikovanje popravkov terjatev do kupcev (terjatve do podjetij v stečaj-

nem postopku in prisilni poravnavi, terjatve, katerih izterjava pričakujemo, da bo neuspešna ali 
zaradi nizke vrednosti terjatev, sama izterjava povzroča višje stroške od same terjatve,…). 

5. Drugi poslovni odhodki (66.751,66 EUR)
Omenjena postavka zajema dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida družbe. 

Med dajatvami, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov podjetje izkazuje na-
domestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 1.900,88 EUR.

Med izdatki za varstvo okolja podjetje izkazuje vodna povračila v višini 56.414,64 EUR, okolj-
sko dajatev na odlaganje odpadkov v višini 3.552,49 EUR in izdatke za varstvo okolja (deratizacija, 
dezinsekcija) v višini 622,50 EUR. 

Med ostalimi stroški podjetje izkazuje sodne in upravne takse v višini 2.283,17 EUR in ostale 
neposlovne stroške v višini 1.977,98 EUR. 

Tabela 63: Pregled drugih stroškov storitev po skupinah kontov

Skupina 
kontov Naziv 2020 2019 2020/2019

480 Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst 
stroškov 1.900,88 3.635,30 52,29

481 Izdatki za varstvo okolja 60.589,63 59.592,23 101,67

482 Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj 
z dajatvami 0,00 267,11 0,00

483 Ostali stroški 4.261,15 4.159,97 102,43

 Skupaj 66.751,66 67.654,61 98,67
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6. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (621,32 EUR)
Ta postavka zajema obresti od aktuarskih preračunov jubilejnih nagrad in odpravnin v višini 

621,32 EUR  obresti.

7. Drugi odhodki (4.918,03 EUR)

Ta postavka zajema odhodek za dane donacije v skupni vrednosti 4.900,00 EUR, negativne 
evrske izravnave v višini 18,03 EUR.

8. Davek iz dobička
Javno podjetje je v letu 2020 obračunalo davek od dohodka pravnih oseb in ga plačala v letu 

2021 v višini 7.469,35 EUR.

9. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (59.609,65 EUR)
V poslovnem letu 2020 je komunalno podjetje ustvarilo celoten dobiček v višini 67.079 EUR, 

obračunalo davek od dohodka pravnih oseb v višini 7.469 EUR, kar pomeni, da je podjetje ustva-
rilo 59.609,65 EUR čistega dobička, ki pa je rezultat dobička iz opravljanja gospodarskih javnih 
služb v višini 11.856 EUR ter dobička iz opravljanja tržnih dejavnosti v višini 55.223 EUR. 

10. Spremembe rezerv zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti (18,68 EUR)
V aktuarskem izračunu iz naslova odprave aktuarskih dobičkov/izgub zaradi upokojitev se je 

pokazala izguba v višini 18,68 EUR. 

Skladno z računovodskimi usmeritvami (kot posledica spremembe MRS 19) se aktuarski do-
bički in izgube ne pripoznavajo v poslovnem izidu, temveč se v izkazu vseobsegajočega donosa 
evidentirajo v breme kapitala, natančneje v breme rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti. 

11. Bilančni dobiček (59.590,97 EUR)
S čistim dobičkom poslovnega leta smo, skladno z 230. členom ZGD-1, najprej pokrivali prene-

seno izgubo iz aktuarskega izračuna v višini 18,68 EUR. Po pokrivanju te prenesene čiste izgube 
ostane bilančni dobiček v višini 59.590,97 EUR, o katerem razporeditvi bo na predlog organa 
vodenja oz. nadzora podjetja odločala skupščina, to je Občinski svet Občine Logatec. 
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RAZČLENITEV STROŠKOV PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH 
Podjetje sestavlja izkaz poslovnega izida po različici I oblike izkaza. Po določbah SRS 21.20, mora 

podjetje, ki se odloči za tako obliko izkaza poslovnega izida, v prilogi pojasniti stroške po funkcionalnih 
skupinah. Podatke za to razčlenitev stroškov zagotavlja evidenca stroškov po stroškovnih mestih, ki so 
razdeljena na stroškovna mesta proizvodnih dejavnosti gospodarskih javnih služb in stroškovna mesta 
drugih dejavnosti. Stroške zbrane na stroškovnih mestih splošnih dejavnosti skupnih služb se razdeli na 
del, ki predstavljajo stroške prodajanja, ostali del pa predstavljajo stroški splošnih dejavnosti. Komunalno 
podjetje na podlagi ocene razporeja splošne stroške tako, da 30 % vseh splošnih stroškov skupnih služb 
in uprave obravnava kot stroške prodaje, 70 % vseh splošnih stroškov pa kot stroške splošnih dejavnosti 
oz. stroške uprave. Stroški prodajanja in stroški splošnih dejavnosti so bili razdeljeni na del, ki se nana-
ša na opravljanje gospodarskih javnih služb in na del, ki se nanaša na druge dejavnosti glede na delež 
efektivnih ur, opravljenih v okviru posameznih dejavnosti. To razmerje je 93,2 % proti 6,8 % za leto 2020.

Tabela 64: Stroški po funkcionalnih skupinah

Naziv skupine 2020 2019 2020/2019

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov in storitev (z 
amortizacijo) 4.140.148,10 3.860.592,24                  107 

-  proizvajalni stroški prodanih proizvodov in storitev 
iz naslova opravljanja gospodarskih javnih služb 3.922.662,21 3.184.737,16                  123 

-  proizvajalni stroški prodanih proizvodov in storitev  
iz naslova opravljanja drugih dejavnosti 217.486,63 675.855,08                    32 

Stroški prodajanja (z amortizacijo) 160.813,85 151.942,03                  106 
- stroški prodajanja iz naslova opravljanja gospod.            
javnih služb 151.840,44 143.843,52                  106 

- stroški prodajanja iz naslova opravljanja drugih de-
javnosti 8.973,41 8.098,51                  111 

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo) 375.232,31 354.531,41                  106 
- stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja gos-
podarskih javnih služb 354.294,35 335.634,88                  106 

- stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja 
drugih dejavnosti 20.937,96 18.896,53                  111 

SKUPAJ 4.676.194,26 4.367.065,68                  107 
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Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja podjetja

Tabela 65: Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja podjetja

KAZALNIKI 2020 2019
I. Kazalniki investiranja   
1. delež osnovnih sredstev v sredstvih 42,52 39,62
2. delež obratnih sredstev v sredstvih 56,58 60,08
II. Kazalniki financiranja
1. delež kapitala v virih sredstev 34,86 34,22
2. delež dolgov v financiranju 51,82 51,41
III. Kazalniki plačilne sposobnosti/likvidnosti
1. dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in zalog 1,03 1,11
2. kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti 1,10 1,17
3. pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,01 1,09
4. razmerje med kratkoročnimi posl. terjatvami in kratk. obvez-
nostmi 0,71 0,70
IV. Kazalniki gospodarnosti
1. celotna gospodarnost - EKONOMIČNOST 1,01 1,02

javne službe skupaj
druge dejavnosti na trgu

2. gospodarnost poslovanja 1,01 1,00
javne službe skupaj
druge dejavnosti na trgu

3. čista dobičkovnost skupnih prihodkov 0,01 0,02
4. EBIT 65.583 68.641

javne službe skupaj 61.123,36 64.982,43
druge dejavnosti na trgu 4.459,64 3.658,56

5. EBITDA 189.554 184.924
javne službe skupaj 176.664,33 175.067,55
druge dejavnosti na trgu 12.889,67 9.856,45

V. Kazalniki donosnosti
4. čista donosnost sredstev v % - ROA 3,16 3,90
5. čista donosnost kapitala v % - ROE 9,06 11,39
VI. Kazalniki produktivnosti in dohodkovnosti
1. prihodki na zaposlenega 112.430,67 107.025,09
2. dodana vrednost na zaposlenega 36.842,79 33.718,30
3. čisti poslovni izid (bilančni dobiček) na zaposlenega 1.409,54 1.656,03
4. povprečna mesečna plača na zaposlenega (vsi zaposleni) 2.028,88 1.917,11
5. povprečna mesečna plača na zaposlenega (po kolektivni pogodbi) 1.944,69 1.822,72
6. povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 42,29 38,96
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DRUGA RAZKRITJA
Skupine oseb po SRS: član uprave – direktor, člani nadzornega sveta in notranji zaposleni.

Družbo vodi in zastopa direktor, ki ga imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe. Mandat direktorja 
traja štiri leta. Sedanjemu direktorju dr. Boštjanu Averju je štiriletni mandat pričel teči dne 15.2.2018. 

V letu 2019 so bili imenovani sledeči člani nadzornega sveta:

−	 mag. Brigita Šen Kreže (predstavnica ustanovitelja, predsednica nadzornega sveta), 
−	 Andrej Rupnik (predstavnik ustanovitelja),
−	 Boris Hodnik (predstavnik ustanovitelja),
−	 Zoran Mojškerc (predstavnik ustanovitelja),
−	 Janez Marinko (predstavnik zaposlenih),
−	 Darko Brus (predstavnik zaposlenih). 

Člani nadzornega sveta so se v letu 2020 sestali na petih rednih sejah. Skupni znesek vseh prejemkov, 
ki so jih za opravljanje funkcij oziroma nalog prejele v poslovnem letu skupine oseb po ZGD-1 oziroma 
razkritje zaslužkov je prikazano v spodnji tabeli.

Tabela 66: Prejemki direktorja in članov nadzornega sveta

SKUPINE OSEB 2020 (bruto) 2019 (bruto)

Član uprave-direktor
                                   

74.469,54 
                             

73.837,27 

I. bruto 
                                   

66.060,27 
                                         

66.001,41 
od tega: spremenljivi prejemek direktorja, določen 

na podlagi delovanja direktorja oz. poslovanja pod-
jetja v letu 2016 oz. 2017 3.730,11 

                                              
3.961,35 

regres
                                     

1.050,00 
                                           

1.050,00 

bonitete
                                           

85,26 
                                                

85,26 

jubilejna nagrada
                                     

1.169,05 
                                            

-   

povračilo stroškov prehrane in prevoza
                                     

1.163,36 
                                          

849,58 

prevoz na delo
                                     

4.941,60 
                                         

5.851,02 

Člani nadzornega sveta skupaj bruto
                                      

5.168,45 
                                

3.642,36 



81SESTAVLJAMO ČISTO OKOLJE

5.3   Dodatna razkritja na podlagi zahtev Slovenskega računovodskega standarda 32

5.3.1   Izkazi poslovnega izida po dejavnostih
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PODJETJA

REALIZACIJA 2020
primerjava z realizacijo za leto 2019

PODJETJE SKUPAJ JAVNE SLUŽBE TRŽNE DEJAVNOSTI

  

REALIZACIJA 
2020

REALIZACIJA  
2019

INDEKS             
REALIZACIJA 
2020 / 2019

 REALIZACIJA 
2020

REALIZACIJA  
2019

INDEKS REA-
LIZACIJA 2020 / 

2019
REALIZACIJA 2020 REALIZACIJA  

2019
INDEKS REALIZA-
CIJA 2020 / 2019

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 4.617.560 4.387.929 105  4.315.308,56 4.085.924 106  302.252 302.005 100
 • čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS 3.164.176 2.914.620 109  3.164.176 2.914.620 109    
 • čisti prihodki od omrežnin - JAVNA INFRASTRUKTURA 935.720 950.658 98  935.720 950.658 98    
 • čisti prihodki od prodaje storitve - POSEBNE STORITVE 194.344 197.160 99  194.344 197.160 99    
 • čisti prihodki od prodaje proizvodov - SUROVIN (odpadki) 13.208 14.290 92  13.208 14.290 92    
 • čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI - priključki po pogodbi 7.861 9.195 85  7.861 9.195 85    
 • čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI 302.252 302.005 100    302.252 302.005 100

2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE            
3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI 130.098 50.001 260  129.499 49.974 259  598 27 2.237

• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki 78.433 16.755 468  77.854 16.755 465 580   
• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - sredstva za pokrivanje STROŠKOV AMOR-

TIZACIJE 33.180 31.633 105  33.180 31.633 105    

769 • drugi PREVREDNOTEVALNI poslovni prihodki 18.484 1.612 1.146  18.466 1.586 1.165 19 27 69
I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 4.747.658 4.437.930 107  4.444.808 4.135.898 107  302.850 302.032 100

4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV -3.122.825 -2.969.954 105  -2.898.910 -2.706.589 107  -223.915 -263.365 85
 • stroški PORABLJENEGA MATERIALA -634.063 -642.823 99 -540.035 -563.694 96 -94.028 -79.129 119
 • stroški STORITEV -2.488.761 -2.327.132 107 -2.358.875 -2.142.895 110 -129.886 -184.236 70
  - stroški najemnin za infrastrukturo -860.878 -871.315 99 -860.878 -871.315 99   
  - stroški drugih storitev -1.627.883 -1.455.816 112 -1.497.997 -1.271.580 118 -129.886 -184.236 70

5. STROŠKI DELA -1.368.528 -1.215.397 113  -1.347.453 -1.176.255 115  -21.075 -39.142 54
 • stroški PLAČ -1.004.498 -896.031 112 -987.629 -864.349 114 -16.869 -31.683 53
 • stroški POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ -183.530 -168.107 109 -180.620 -162.723 111 -2.910 -5.384 54
 • DRUGI stroški dela -180.499 -151.259 119 -179.204 -149.184 120 -1.295 -2.075 62

6. ODPISI VREDNOSTI -123.970 -116.284 107  -121.688 -115.094 106  -2.282 -1.190 192

 • AMORTIZACIJA in PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri neopred. dolg. sredstvih in 
opred. osnovnih sredstvih -118.145 -114.084 104 -116.134 -113.166 103 -2.011 -918 219

  - AMORTIZACIJA osnovnih sredstev podjetja -118.090 -114.061 104 -116.080 -113.142 103 -2.011 -918 219
  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja -54 -24 229 -54 -24 229   
 • PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri obratnih sredstvih -5.826 -2.352 248 -5.554 -2.081 267 -272 -272 100

7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI -66.752 -67.655 99  -66.354 -66.695 99  -398 -960 41
II. POSLOVNI ODHODKI -4.682.075 -4.369.289 107  -4.434.405 -4.064.633 109  -247.670 -304.656 81

III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA 65.583 68.640 96  10.403 71.264 15  55.180   

III.b IZGUBA IZ POSLOVANJA          -2.624  
8. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 0    0       
 • finančni prihodki iz DRUGIH NALOŽB 0    0      

9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 4.542 4.323 105  4.412 4.092 108  129 230 56
 • finančni prihodki iz POSLOVNIH TERJATEV DO DRUGIH (obresti) 4.542 4.323 105  4.412 4.092 108 129 230 56

10. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI -621 -1.430 43  -604 -1.354 45  -18 -76 23
 • finančni odhodki iz DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI -621 -1.430 43  -604 -1.354 45 -18 -76 23

11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 0 -34 0   -34 0     
 • finančni odhodki iz DRUGIH POSLOVNIH OBVEZNOSTI (obresti) 0 -34 0   -34 0    

12. DRUGI PRIHODKI 2.493 2.500 100  2.422 2.366 102  71 133 53
13. DRUGI ODHODKI -4.918 -5.224 94  -4.778 -4.999 96  -140 -225 62
14. DAVEK IZ DOBIČKA 0           
IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 67.079 68.775 98  11.856 71.336 17  55.223 -2.562 -2.156

od tega DAVEK od dobička 7.469
ČISTI POSLOVNI IZID po obračunu DAVKA od dobička 59.610

KP Logatec
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA dejavnosti OSKRBA S PITNO VODO
REALIZACIJA 2020

primerjava z realizacijo za leto 2019

DEJAVNOST SKUPAJ GLAVNI VODOVOD MENJAVA VODOMEROV VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV

  

REALIZACIJA 
2020

REALIZACIJA 
2019

INDEKS            
REALIZACIJA 
2020 / 2019

REALIZACIJA 
2020

REALIZACIJA 
2019

INDEKS       REA-
LIZACIJA 2020 / 

2019

REALIZACIJA 
2020

REALIZACIJA 
2019

INDEKS        RE-
ALIZACIJA 2020 

/ 2019

REALIZACIJA 
2020

REALIZACIJA 
2019

INDEKS     REA-
LIZACIJA 2020 / 

2019
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 812.579 808.953 100 659.163 661.585 100 78.777 81.027 97 74.640 66.340 113
 • čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS 399.436 367.186 109 399.436 367.186 109       
 • čisti prihodki od omrežnin - JAVNA INFRASTRUKTURA 385.451 421.797 91 235.353 277.416 85 78.777 81.027 97 71.321 63.354 113
 • čisti prihodki od prodaje POSEBNIH STORITEV 16.276 8.050 202 16.276 8.050 202       
 • čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI - priključki po pogodbi 3.319 2.987 111       3.319 2.987 111
 • čisti prihodki od DRUGIH STORITEV 8.097 8.933 91 8.097 8.933 91       

2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE             
3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI 15.527 3.311 469 11.126 3.279 339 2.558 14 18.401 1.843 18 10.040

• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki 15.390 3.046 505 11.024 3.046 362 2.537   1.829   
• drugi PREVREDNOTEVALNI poslovni prihodki 137 266 52 102 234 43 21 14 152 14 18 78

I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 828.106 812.265 102 670.288 664.865 101 81.334 81.041 100 76.483 66.359 115
4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV -381.200 -411.691 93 -328.559 -348.756 94 -34.191 -30.817 111 -18.450 -32.118 57
 • stroški PORABLJENEGA MATERIALA -103.974 -117.923 88 -72.210 -75.527 96 -22.333 -23.308 96 -9.431 -19.088 49
 • stroški STORITEV -277.226 -293.768 94 -256.349 -273.228 94 -11.859 -7.509 158 -9.019 -13.031 69
  - stroški najemnin za infrastrukturo -204.986 -222.561 92 -204.986 -222.561 92       
  - stroški drugih storitev -72.240 -71.207 101 -51.362 -50.667 101 -11.859 -7.509 158 -9.019 -13.031 69

5. STROŠKI DELA -301.868 -271.103 111 -209.642 -179.625 117 -54.838 -39.455 139 -37.388 -52.023 72
 • stroški PLAČ in NADOMESTIL PLAČ -222.002 -201.369 110 -156.197 -135.310 115 -39.122 -28.497 137 -26.683 -37.562 71
 • stroški POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ -41.228 -38.477 107 -28.702 -25.470 113 -7.448 -5.610 133 -5.078 -7.397 69
 • DRUGI stroški dela -38.639 -31.257 124 -24.743 -18.846 131 -8.268 -5.348 155 -5.627 -7.064 80

6. ODPISI VREDNOSTI -16.210 -15.870 102 -13.920 -13.811 101 -1.530 -1.147 133 -760 -913 83

 • AMORTIZACIJA in PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri neopred. dolg. 
sredstvih in opred. osnovnih sredstvih -15.017 -15.834 95 -13.036 -13.787 95 -1.347 -1.142 118 -635 -906 70

  - AMORTIZACIJA osnovnih sredstev podjetja -15.017 -15.811 95 -13.036 -13.770 95 -1.347 -1.138 118 -635 -902 70
  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja  -24 0  -16 0  -3 0  -4 0
 • PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri obratnih sredstvih -1.193 -36 3.311 -884 -25 3.591 -184 -5 3.743 -125 -7 1.923

7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI -57.577 -55.032 105 -57.234 -54.300 105 -204 -315 65 -139 -417 33
II. POSLOVNI ODHODKI -756.855 -753.696 100 -609.355 -596.492 102 -90.764 -71.734 127 -56.737 -85.470 66

III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA 71.251 58.568 122 60.934 68.373 89  9.307 0 19.746   

8. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 0   0   0   0   
 • finančni prihodki iz DRUGIH NALOŽB 0   0   0   0   

9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 958 878 109 710 600 118 148 120 123 100 158 63
 • finančni prihodki iz OBRESTI IN KRATKOROČNIH TERJATEV 958 878 109 710 600 118 148 120 123 100 158 63

10. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI -131 -290 45 -97 -198 49 -20 -40 51 -14 -52 26
 • finančni odhodki iz DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI -131 -290 45 -97 -198 49 -20 -40 51 -14 -52 26

11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI             
 • finančni odhodki za OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI             

12. DRUGI PRIHODKI 526 508 104 390 347 112 81 69 117 55 91 60
13. DRUGI ODHODKI -1.037 -1.858 56 -769 -1.586 48 -160 -117 137 -109 -155 70
14. DAVEK IZ DOBIČKA             
IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 71.566 57.806 124 61.167 67.535 91 -9.381 9.339 -100 19.779 -19.068 -104

KP Logatec
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA dejavnosti ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE
REALIZACIJA 2020

primerjava z realizacijo za leto 2019

DEJAVNOST SKUPAJ ODVAJANJE ODPADNE VODE ČIŠČENJE ODPADNE VODE GREZNICE IN MKČN

  

REALIZACIJA 
2020

REALIZACIJA 
2019

INDEKS           RE-
ALIZACIJA 2020 

/ 2019

REALIZACIJA 
2020 REALIZACIJA 2019

INDEKS           RE-
ALIZACIJA 2020 

/ 2019

REALIZACIJA 
2020 REALIZACIJA 2019

INDEKS          RE-
ALIZACIJA 2020 

/ 2019

REALIZACIJA 
2020

REALIZACIJA 
2019

INDEKS         RE-
ALIZACIJA 2020 

/ 2019
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.248.243 1.216.849 103 512.182,01 527.788 97 631.743,69 580.897 109 104.316,88 108.164 96

• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS 652.820 631.078 103 209.646 219.982 95 380.470 342.127 111 62.703 68.969 91
• čisti prihodki od omrežnin - JAVNA INFRASTRUKTURA 547.419 527.121 104 297.994 301.597 99 208.712 186.329 112 40.714 39.195 104

• čisti prihodki od prodaje POSEBNIH STORITEV 43.462 52.441 83    42.562 52.441 81 900   
• čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI - priključki po pogodbi 4.542 6.209 73 4.542 6.209 73       

• čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI             
2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE             
3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI 16.927 6.399 265 6.457 1.736 372 9.154 4.655 197 1.316 9 15.429

• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - DOTACIJE, SUBVENCIJE             
• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - sredstva za pokrivanje STROŠKOV 

AMORTIZACIJE 6.105 6.105  1.701 1.701  4.403 4.403     

• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki 10.509 221 4.755 4.696  276 4.511 221 2.041 1.302   
• drugi PREVREDNOTEVALNI poslovni prihodki 314 74 424 60 34 174 240 31 775 14 9 160

I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 1.265.170 1.223.248 103 518.639 529.524 98 640.898 585.552 109 105.633 108.172 98
4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV -1.036.371 -1.011.968 102 -349.754 -348.953 100 -668.892 -641.760 104 -17.725 -21.255 83

• stroški PORABLJENEGA MATERIALA -159.582 -173.428 92 -31.540 -36.457 87 -122.597 -129.319 95 -5.446 -7.652 71
• stroški STORITEV -876.789 -838.540 105 -318.214 -312.496 102 -546.296 -512.440 107 -12.279 -13.603 90

 - stroški najemnin za infrastrukturo -650.484 -645.522 101 -281.398 -277.118 102 -369.085 -368.404 100    
 - stroški drugih storitev -226.306 -193.018 117 -36.816 -35.378 104 -177.210 -144.037 123 -12.279 -13.603 90

5. STROŠKI DELA -234.647 -214.886 109 -105.806 -101.099 105 -98.366 -87.425 113 -30.475 -26.361 116
• stroški PLAČ in NADOMESTIL PLAČ -175.357 -161.676 108 -80.627 -77.458 104 -73.932 -65.911 112 -20.799 -18.307 114
• stroški POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ -32.572 -30.736 106 -14.851 -14.502 102 -13.742 -12.608 109 -3.978 -3.625 110
• DRUGI stroški dela -26.718 -22.474 119 -10.327 -9.139 113 -10.693 -8.906 120 -5.698 -4.430 129

6. ODPISI VREDNOSTI -18.316 -16.747 109 -7.912 -7.040 112 -9.924 -9.263 107 -480 -444 108
• AMORTIZACIJA in PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri neopred. dolg. 
sredstvih in opred. osnovnih sredstvih -17.434 -16.720 104 -7.496 -7.028 107 -9.577 -9.252 104 -361 -441 82

 - AMORTIZACIJA osnovnih sredstev podjetja -17.434 -16.720 104 -7.496 -7.028 107 -9.577 -9.252 104 -361 -441 82
 - prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja 0            

• PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri obratnih sredstvih -882 -26 3.375 -416 -12 3.417 -347 -11 3.174 -119 -3 3.932
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI -1.250 -2.435 51 -702 -1.448 48 -267 -620 43 -281 -366 77
II. POSLOVNI ODHODKI -1.290.585 -1.246.035 104 -464.174 -458.541 101 -777.450 -739.068 105 -48.961 -48.426 101

III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA    54.465 70.983 77    56.672 59.746 95

III.b IZGUBA IZ POSLOVANJA -25.415 -22.787     -136.552 -153.516 89    
8. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 0   0   0   0   

• finančni prihodki iz DRUGIH NALOŽB 0   0   0   0   
9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 709 637 111 335 297 113 279 267 105 95 73 130

• finančni prihodki iz OBRESTI IN KRATKOROČNIH TERJATEV 709 637 111 334 297 113 279 267 105 95 73 130
10. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI -97 -211 46 -46 -98 47 -38 -88 43 -13 -24 54

• finančni odhodki iz DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI -97 -211 46 -46 -98 47 -38 -88 43 -13 -24 54
11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 0            

• finančni odhodki za OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI 0            
12. DRUGI PRIHODKI 389 368 106 184 172 107 153 154 99 52 42 123
13. DRUGI ODHODKI -768 -623 123 -362 -290 125 -302 -261 116 -103 -72 144
14. DAVEK IZ DOBIČKA 0            
IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -25.182 -22.615 111 54.575 71.063 77 -136.460 -153.444 89 56.704 59.766 95

PRIKAZ REZULTATA ZA ČIŠČENJE ODPADNE VODE TER GREZNICE IN MKČN - PO DELITVI STROŠKOV NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZA ČIŠČENJE GLEDE NA UPORABNIKE STORITEV  IN STROŠKOV ČIŠČENJA GLEDE NA REZULTATE OBREMENITEV KPK:  
stroški najemnine infrastrukture čiščenje/greznice - razdeljeno glede na dejanske prihodke od posameznih uporabnikov  (leto 2019: 83 % kanalizacija/17 % greznice in MKČN; leto 2020: 84 % kanalizacija/16 % greznice 

in MKČN) -308.840 -304.377 101 -60.246 -64.027 94

stroški čiščenja (brez najemnine za infrastrukturo), ki se na čiščenje oz. na greznice in MKČN porazdelijo glede na rezultate obremenitev KPK (leto 2019: 96 % čiščenje/4 % greznice in MKČN; leto 2020: 96,3% čiščen-
je/3,70% greznice) -393.255 -355.838 111 -15.109 -14.827 102

 ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA ČIŠČENJE/GREZNICE in MKČN -61.105 -74.590 82 -18.652 -19.088 98
*PRIHODKI od omrežnine čiščenje že deljeni v IPI glede na uporabnike
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84SESTAVLJAMO ČISTO OKOLJE

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA dejavnosti RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
REALIZACIJA 2020

primerjava z realizacijo za leto 2019

DEJAVNOST SKUPAJ ZBIRANJE KO ZBIRANJE BIO OBDELAVA MKO ODLAGANJE KO

REALIZACIJA 
2020

REALIZACIJA  
2019

INDEKS 
REALIZACIJA 
2020 / 2019

 2020 REALIZACIJA  
2019

INDEKS 
REALIZACIJA 
2020 / 2019

REALIZACIJA 
2020

REALIZACIJA  
2019

INDEKS 
REALIZACIJA 
2020 / 2019

REALIZACIJA 
2020

REALIZACIJA  
2019

INDEKS REA-
LIZACIJA 2020 

/ 2019
REALIZACIJA 

2020
REALIZACIJA  

2019
INDEKS 

REALIZACIJA 
2020 / 2019

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.142.465 1.126.567 101 544.451 534.735 102 236.183 222.700 106 323.231 343.726 94 38.599 25.406 152
• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS 991.800 973.867 102 432.397 430.341 100 234.498 221.094 106 287.890 298.237 97 37.015 24.195 153

• čisti prihodki od omrežnin - JAVNA        INFRASTRUKTURA 2.850 1.740 164 2.850 1.740 164          
• čisti prihodki od prodaje POSEBNIH            STORITEV 134.606 136.669 98 95.996 88.362 109 1.686 1.606 105 35.340 45.489 78 1.584 1.212 131
• čisti prihodki od prodaje SUROVIN            (odpadki) 13.208 14.290 92 13.208 14.290 92          

• čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI                
2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN     LASTNE STORITVE                

3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI 
POSLOVNIMI PRIHODKI 58.859 39.192 150 56.283 39.149 144 2.577 43 6.062       

• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki 31.551 13.489 234 29.028 13.489 215 2.523         
• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki -   sredstva za 

pokrivanje STROŠKOV AMORTIZACIJE 27.076 25.528 106 27.076 25.528 106          

• drugi PREVREDNOTEVALNI poslovni         prihodki 233 174 134 179 132 136 54 43 128       
I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 1.201.324 1.165.759 103 600.734 573.884 105 238.760 222.742 107 323.231 343.726 94 38.599 25.406 152

4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV -743.095 -623.401 119 -253.389 -169.982 149 -132.318 -101.546 130 -324.419 -315.532 103 -32.969 -36.341 91
• stroški PORABLJENEGA MATERIALA -91.716 -90.437 101 -74.028 -70.687 105 -17.688 -19.751 90       
• stroški STORITEV -651.379 -532.964 122 -179.361 -99.295 181 -114.630 -81.795 140 -324.419 -315.532 103 -32.969 -36.341 91

 - stroški najemnin za infrastrukturo -2.532 -2.532 100 -2.532 -2.532 100          
 - stroški drugih storitev -648.847 -530.432 122 -176.829 -96.763 183 -114.630 -81.795 140 -324.419 -315.532 103 -32.969 -36.341 91

5. STROŠKI DELA -404.741 -367.873 110 -314.361 -281.295 112 -90.381 -86.578 104       
• stroški PLAČ -290.811 -260.959 111 -225.413 -199.161 113 -65.398 -61.798 106       
• stroški POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ -53.196 -48.818 109 -41.256 -37.325 111 -11.940 -11.493 104       
• DRUGI stroški dela -60.734 -58.096 105 -47.692 -44.809 106 -13.043 -13.287 98       

6. ODPISI VREDNOSTI -50.794 -48.512 105 -40.016 -38.432 104 -10.778 -10.080 107       
• AMORTIZACIJA in PREVREDNOTEVALNI poslovni OD-
HODKI pri neopred. dolg.  sredstvih in opred. osnovnih 
sredstvih 

-48.764 -48.450 101 -38.459 -38.385 100 -10.305 -10.065 102       

 - AMORTIZACIJA osnovnih sredstev         podjetja -48.709 -48.393 101 -38.404 -38.328 100 -10.305 -10.065 102       

 - prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja -54   -54 -57 95          
• PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri obratnih 
sredstvih -2.031   -1.557 -47 3.340 -473 -15 3.151       

7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI -5.555 -6.851 81 -1.535 -1.956 78 -467 -604 77    -3.552 -4.291 83
II. POSLOVNI ODHODKI -1.204.185 -1.046.638 115 -609.301 -491.665 124 -233.944 -198.808 118 -324.419 -315.532 103 -36.522 -40.632 90

III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA  119.121 0  82.219 0 4.816 23.934 20  28.194 0 2.078   
III.b IZGUBA IZ POSLOVANJA -2.861   -8.567      -1.188    -15.226  

8. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV    0   0   0      
• finančni prihodki iz DRUGIH NALOŽB    0   0   0      

9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 1.631 1.503 109 1.251 1.136 110 380 366 104       
• finančni prihodki iz OBRESTI IN KRATKOROČNIH TERJA-
TEV 1.631 1.503 109 1.251 1.136 110 380 366 104       

10. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI -223 -497 45 -171 -376 46 -52 -121 43       
• finančni odhodki iz DRUGIH FINANČNIH                   OB-
VEZNOSTI -223 -497 45 -171 -376 46 -52 -121 43       

11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI                
• finančni odhodki za OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI                

12. DRUGI PRIHODKI 895 869 103 687 657 104 209 212 99       
13. DRUGI ODHODKI -1.766 -1.468 120 -1.354 -1.111 122 -412 -358 115       
14. DAVEK IZ DOBIČKA                
IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -2.324 119.527 -2 -8.155 82.526 -10 4.941 24.033 21 -1.188 28.194 -4 2.078 -15.226 -14
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85SESTAVLJAMO ČISTO OKOLJE

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA dejavnosti SKUPNA KOMUNALNA RABA
REALIZACIJA 2020

primerjava z realizacijo za leto 2019

DEJAVNOST SKUPAJ ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST JAVNA RAZSVETLJAVA LETNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

REALIZACIJA 
2020

REALIZACIJA 
2019

INDEKS        RE-
ALIZACIJA 2020 

/ 2019
REALIZACIJA                       

2020
REALIZACIJA 

2019
INDEKS        RE-
ALIZACIJA 2020 

/ 2019
REALIZACIJA 

2020
REALIZACIJA 

2019
INDEKS            

REALIZACIJA 
2020 / 2019

REALIZACIJA 
2020

REALIZACIJA 
2019

INDEKS            
REALIZACIJA 
2020 / 2019

REALIZACIJA 
2020

REALIZACIJA 
2019

INDEKS REA-
LIZACIJA 2020 

/ 2019
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 911.682 764.059 119 224.205 243.477 92 122.222 108.377 113 434.796 331.856 131 130.459 80.349 162

• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS 911.682 764.059 119 224.205 243.477 92 122.222 108.377 113 434.796 331.856 131 130.459 80.349 162
• čisti prihodki od omrežnin - JAVNA         INFRASTRUKTU-

RA                
• čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI                

2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE                

3.
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI 
POSLOVNIMI PRIHODKI 33.664 86 39.369 518 8 6.450 762 15 5.184 28.111 63 44.777 4.273   

• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki 15.931   488   748   10.422   4.273   
• drugi PREVREDNOTEVALNI poslovni         prihodki 17.733 86 20.738 30 8 371 14 15 95 17.689 63 28.177 0   

I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 945.347 764.144 124 224.723 243.485 92 122.984 108.391 113 462.907 331.919 139 134.732 80.349 168
4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV -633.504 -568.023 112 -201.069 -222.196 90 -101.547 -90.975 112 -295.142 -216.262 136 -35.746 -38.590 93

• stroški PORABLJENEGA MATERIALA -152.285 -155.626 98 -4.428 -5.904 75 -84.308 -74.555 113 -58.383 -70.450 83 -5.166 -4.717 110
• stroški STORITEV -481.229 -412.397 117 -196.641 -216.292 91 -17.239 -16.420 105 -236.759 -145.812 162 -30.590 -33.873 90

 - stroški najemnin za infrastrukturo 0               
 - stroški drugih storitev -481.229 -412.397 117 -196.641 -216.292 91 -17.239 -16.420 105 -236.759 -145.812 162 -30.590 -33.873 90

5. STROŠKI DELA -304.297 -228.906 133 -16.767 -20.912 80 -19.059 -24.698 77 -187.906 -158.003 119 -80.567 -25.294 319
• stroški PLAČ -222.202 -168.053 132 -12.510 -15.354 81 -14.927 -19.533 76 -135.380 -114.570 118 -59.386 -18.595 319
• stroški POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ -39.266 -31.685 124 -2.124 -2.665 80 -2.655 -3.476 76 -25.665 -22.456 114 -8.822 -3.089 286
• DRUGI stroški dela -42.829 -29.169 147 -2.133 -2.893 74 -1.477 -1.689 87 -26.861 -20.977 128 -12.358 -3.610 342

6. ODPISI VREDNOSTI -29.724 -26.104 114 -12.614 -8.663 146 -3.360 -5.244 64 -13.181 -12.197 108 -570   
• AMORTIZACIJA in PREVREDNOTEVALNI poslovni OD-
HODKI pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih 
sredstvih 

-28.758 -26.073 110 -12.549 -8.661 145 -3.238 -5.239 62 -12.402 -12.174 102 -570   

 - AMORTIZACIJA osnovnih sredstev              podjetja -28.758 -26.073 110 -12.549 -8.661 145 -3.238 -5.239 62 -12.402 -12.174 102 -570   
 - prevrednotovalni poslovni odhodki           pri NDS in OS 

podjetja 0               
• PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri obratnih 
sredstvih -966 -30 3.195 -65 -3 2.290 -122 -5 2.349 -779 -22 3.509 0   

7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI -1.577 -1.913 82 -98 -183 53 -189 -260 73 -1.168 -1.470 79 -122   
II. POSLOVNI ODHODKI -969.113 -824.945 117 -230.547 -251.954 92 -124.155 -121.176 102 -497.396 -387.931 128 -117.014,67 -63.884 183

III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA    -5.823       -56.012 0 17.717 16.465 108
III.b IZGUBA IZ POSLOVANJA -23.766 -60.801 39  -8.469 0 -1.171 -12.785 9 -34.489      

8. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 0   0   0   0      
• finančni prihodki iz DRUGIH NALOŽB 0   0   0   0      

9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH              TERJATEV 776 737 105 52 69 76 98 127 77 625 541 116    
• finančni prihodki iz OBRESTI IN             KRATKOROČNIH 
TERJATEV 776 737 105 52 69 76 98 127 77 625 541 116    

10. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI -106 -244 44 -7 -23 31 -13 -42 32 -86 -179 48    
• finančni odhodki iz DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI -106 -244 44 -7 -23 31 -13 -42 32 -86 -179 48    

11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 0               
• finančni odhodki za OBRESTI IN IZ             DRUGIH OB-
VEZNOSTI 0               

12. DRUGI PRIHODKI 426 426 100 29 40 72 54 73 74 343 313 110    
13. DRUGI ODHODKI -840 -720 117 -57 -68 84 -106 -124 86 -677 -528 128    
14. DAVEK IZ DOBIČKA 0               
IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -23.511 -60.602 39 -5.806 -8.450 69 -1.139 -12.751 9 -34.283 -55.866 61 17.717 16.465 108

IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA brez 
POKRIVANJA PRIHODKOV IN STROŠKOV UPRAVE 68.046 26.360 258 358 -285 -126 10.440 2.202 474 39.531 7.978 495 17.717 16.465 108
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86SESTAVLJAMO ČISTO OKOLJE

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA dejavnosti POKOPALIŠKA in POGREBNA DEJAVNOST
REALIZACIJA 2020

primerjava z realizacijo za leto 2019

DEJAVNOST SKUPAJ POKOPALIŠKA DEJAVNOST POGREBNA DEJAVNOST

  REALIZACIJA 2020 REALIZACIJA 2019 INDEKS REALIZACIJA 
2020 / 2019 REALIZACIJA 2020 REALIZACIJA 2019 INDEKS REALIZACIJA 

2020 / 2019 REALIZACIJA 2020 REALIZACIJA 2019 INDEKS REALIZACIJA 
2020 / 2019

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 192.801 149.778 129 65.919 49.159 134 126.883 100.619 126
• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS 192.801 149.778 129 65.919 49.159 134 126.883 100.619 126

• čisti prihodki od prodaje POSEBNIH STORITEV          
• čisti prihodki od omrežnin - JAVNA INFRASTRUKTURA          

• čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI          
2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE          
3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI 4.499 983 458 2.171 54 4.057 2.328 929 251

• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki 4.451   2.140   2.312   
 • drugi PREVREDNOTEVALNI poslovni prihodki 48 983 5 32 54 59 16 929 2
I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 197.300 150.760 131 68.090 49.213 138 129.211 101.548 127

4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV -98.343 -78.569 125 -24.926 -22.309 112 -73.417 -56.260 130
• stroški PORABLJENEGA MATERIALA -32.263 -25.834 125 -8.789 -8.177 107 -23.474 -17.657 133
• stroški STORITEV -66.079 -52.735 125 -16.137 -14.131 114 -49.943 -38.603 129

 - stroški najemnin za infrastrukturo -700 -700 100 -700 -700 100    
 - stroški drugih storitev -65.379 -52.035 126 -15.437 -13.432 115 -49.943 -38.603 129

5. STROŠKI DELA -101.006 -88.909 114 -54.107 -45.790 118 -46.899 -43.119 109
• stroški PLAČ -76.541 -68.580 112 -40.948 -35.373 116 -35.593 -33.206 107
• stroški POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ -14.235 -12.378 115 -7.559 -6.028 125 -6.676 -6.350 105
• DRUGI stroški dela -10.230 -7.952 129 -5.599 -4.389 128 -4.630 -3.563 130

6. ODPISI VREDNOSTI -6.210 -7.345 85 -1.524 -1.211 126 -4.686 -6.134 76
• AMORTIZACIJA in PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri neopred. dolg. sredstvih in 
opred. osnovnih sredstvih -5.734 -5.630 102 -1.189 -1.203 99 -4.545 -4.426 103

 - AMORTIZACIJA osnovnih sredstev podjetja -5.734 -5.630 102 -1.189 -1.203 99 -4.545 -4.426 103
 - prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja          

• PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri obratnih sredstvih -476 -1.715 28 -335 -8 4.067 -141 -1.707 8
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI -314 -387 81 -208 -249 83 -107 -138 77
II. POSLOVNI ODHODKI -205.872 -175.210 118 -80.764 -69.559 116 -125.109 -105.651 118

III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA       4.102   
III.b IZGUBA IZ POSLOVANJA -8.572 -24.449 35 -12.674 -20.346 62  -4.103 0

8. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 0   0   0   
• finančni prihodki iz DRUGIH NALOŽB 0   0   0   

9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 333 312 107 220 201 110 113 112 101
• finančni prihodki iz OBRESTI IN KRATKOROČNIH TERJATEV 333 312 107 220 201 110 113 112 101

10. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI -46 -103 44 -30 -66 45 -15 -37 42
• finančni odhodki iz DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI -46 -103 44 -30 -66 45 -15 -37 42

11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI  -34 0     -34 0
• finančni odhodki za OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI  -34 0     -34 0

12. DRUGI PRIHODKI 183 180 101 121 116 104 62 64 96
13. DRUGI ODHODKI -361 -305 118 -239 -196 122 -122 -109 112
14. DAVEK IZ DOBIČKA          
IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -8.462 -24.399 35 -12.601 -20.292 62 4.139 -4.107 -101

IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA brez POKRIVANJA PRIHODKOV IN 
STROŠKOV UPRAVE 30.884 12.448 248 13.397 3.388 395 17.487 9.060 193
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA dejavnosti TRŽNINA IN PLAKATIRANJE
REALIZACIJA 2020

primerjava z realizacijo za leto 2019

DEJAVNOST SKUPAJ TRŽNINA PLAKATIRANJE

  
REALIZACIJA 

2020
REALIZACIJA 

2019
INDEKS REA-

LIZACIJA 2020 
/ 2019

MESEČNI 
SEJMI 2020 TRŽNICA 2020 GREGORJEVO 

2020
REALIZACIJA 

2020
MESEČNI 

SEJMI 2019 TRŽNICA 2019 GREGORJEVO 
2019

REALIZACIJA 
2019

INDEKS REA-
LIZACIJA 2020 

/ 2019
REALIZACIJA 

2020
REALIZACIJA 

2019
INDEKS REA-

LIZACIJA 2020 
/ 2019

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 7.539 19.718 38 1.922 4.663  6.585 7.392 3.563 6.738 17.693 37 954 2.025 47
• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS 7.539 19.718 38 1.922 4.663  6.585 7.392 3.563 6.738 17.693 37 954 2.025 47

• čisti prihodki od omrežnin - JAVNA INFRASTRUK-
TURA                

• čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI                

2.
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STO-
RITVE                

3.
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI -             
S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI 23 3 753 11  4 15 1 0 2 3 591 8 0 1.667

• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki 22   11  4 14      7   
• drugi PREVREDNOTEVALNI poslovni prihodki 1 3 26 0  0 1 1 0 2 3 20 0 0 58

I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 7.561 19.721 38 1.933 4.663 4 6.600 7.393 3.563 6.739 17.696 37 961 2.026 47
4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN             STORITEV -6.387 -12.938 49 -816 -3.763 -1.522 -6.101 -2.450 -3.852 -6.438 -12.740 48 -286 -197 145

• stroški PORABLJENEGA MATERIALA -215 -445 48 -44 -108 -6 -158 -108 -86 -171 -365 43 -57 -80 71
• stroški STORITEV -6.172 -12.493 49 -772 -3.655 -1.516 -5.943 -2.342 -3.766 -6.267 -12.375 48 -230 -118 195

 - stroški najemnin za infrastrukturo -2.176 -2.308 94  -2.176  -2.176  -2.308  -2.308 94    
 - stroški drugih storitev -3.996 -10.185 39 -772 -1.479 -1.516 -3.767 -2.342 -1.458 -6.267 -10.067 37 -230 -118 195

5. STROŠKI DELA -893 -4.578 20 -429  -160 -589 -1.177 -65 -2.649 -3.891 15 -305 -687 44
• stroški PLAČ -715 -3.712 19 -343  -129 -471 -946 -52 -2.156 -3.155 15 -244 -557 44
• stroški POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ -123 -630 20 -59  -22 -81 -161 -9 -365 -535 15 -42 -95 44
• DRUGI stroški dela -55 -237 23 -27  -9 -36 -69 -4 -128 -202 18 -18 -35 52

6. ODPISI VREDNOSTI -434 -516 84 -12 -410 -4 -426 -24 -412 -67 -504 85 -8 -13 60
• AMORTIZACIJA in PREVREDNOTEVALNI poslovni 
ODHODKI pri neopred. dolg. sredstvih in opred. 
osnovnih sredstvih 

-427 -515 83 -8 -410 -3 -421 -24 -412 -67 -503 84 -6 -13 43

 - AMORTIZACIJA osnovnih sredstev podjetja -427 -515 83 -8 -410 -3 -421 -24 -412 -67 -503 84 -6 -13 43

 - prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS 
podjetja                

• PREVREDNOTEVALNI poslovni          ODHODKI pri 
obratnih sredstvih -7 -1 634 -3  -1 -5 0 0 -1 -1 497 -2 0 1.413

7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI -80 -77 104 -33  -45 -78 -9 -1 -62 -72 108 -2 -5 35
II. POSLOVNI ODHODKI -7.794 -18.109 43 -1.289 -4.173 -1.731 -7.193 -3.661 -4.330 -9.216 -17.207 42 -600 -902 67

III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA  1.613  644 490   3.732   489 0 361 1.124 32
III.b IZGUBA IZ POSLOVANJA -232     -1.727 -593  -766 -2.477      

8. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 0      0      0   
• finančni prihodki iz DRUGIH NALOŽB 0      0      0   

9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 5 26 21 3  1 4 7 0 14 22 16 2 4 47
• finančni prihodki iz OBRESTI IN KRATKOROČNIH 
TERJATEV 5 26 21 3  1 4 7 0 14 22 16 2 4 47

10. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI -1 -9 9 0  0 -1 -2 0 -5 -7 7 0 -1 19
• finančni odhodki iz DRUGIH                     FINANČNIH 
OBVEZNOSTI -1 -9 9 0  0 -1 -2 0 -5 -7 7 0 -1 19

11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI                
• finančni odhodki za OBRESTI IN                 IZ DRUGIH 
OBVEZNOSTI                

12. DRUGI PRIHODKI 3 15 20 2  1 2 4 0 8 13 16 1 2 45
13. DRUGI ODHODKI -6 -25 23 -3  -1 -4 -7 0 -14 -22 18 -2 -4 52
14. DAVEK IZ DOBIČKA                
IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -231 1.620 -14 645 490 -1.727 -592 3.734 -766 -2.473 495 -120 361 1.125 32

IV.
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
brez POKRIVANJA PRIHODKOV IN STROŠKOV 
UPRAVE

413 4.682 9 966 490 -1.619 -163 4.602 -715 -789 3.098 -5 576 1.584 36
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za DRUGE DEJAVNOSTI
REALIZACIJA 2020

primerjava z realizacijo za leto 2019

STORITVE ZA OBČINO IN STORITVE NA TRGU STORITVE ZA OBČINO STORITVE NA TRGU

  REALIZACIJA 2020 REALIZACIJA 2019 INDEKS REALIZACIJA 2020 
/ 2019 REALIZACIJA 2020 REALIZACIJA 2019 REALIZACIJA 2020 REALIZACIJA 2019

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 302.252 302.005 100 212.100 217.793 90.151 84.212
• čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS        

• čisti prihodki od omrežnin - JAVNA INFRASTRUKTURA        
• čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI 302.252 302.005 100 212.100 217.793 90.151 84.212

2. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE        
3. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI - S PREVREDNOTEVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI 598 27 2.237 272 7 326 20

• drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki 580   263  317  
• drugi PREVREDNOTEVALNI poslovni prihodki 19 27 69 9 7 9 20

I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 302.850 302.032 100 212.373 217.800 90.477 84.232
4. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV -223.915 -263.365 85 -163.820 -214.706 -60.095 -48.658

• stroški PORABLJENEGA MATERIALA -94.028 -79.129 119 -38.401 -39.050 -55.627 -40.079
• stroški STORITEV -129.886 -184.236 70 -125.418 -175.656 -4.468 -8.580

 - stroški najemnin za infrastrukturo        
 - stroški drugih storitev -129.886 -184.236 70 -125.418 -175.656 -4.468 -8.580

5. STROŠKI DELA -21.075 -39.142 54 -10.630 -10.909 -10.445 -28.232
• stroški PLAČ -16.869 -31.683 53 -8.517 -8.871 -8.352 -22.812
• stroški POKOJNINSKIH IN SOCIALNIH ZAVAROVANJ -2.910 -5.384 54 -1.468 -1.501 -1.442 -3.883
• DRUGI stroški dela -1.295 -2.075 62 -645 -537 -650 -1.538

6. ODPISI VREDNOSTI -2.282 -1.190 192 -1.448 -226 -834 -964
• AMORTIZACIJA in PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri neopred. dolg. sredstvih in opred. osnovnih 
sredstvih -2.011 -918 219 -1.368 -224 -643 -694

 - AMORTIZACIJA osnovnih sredstev podjetja -2.011 -918 219 -1.368 -224 -643 -694
 - prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja        

• PREVREDNOTEVALNI poslovni ODHODKI pri obratnih sredstvih -272 -272 100 -80 -2 -192 -269
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI -398 -960 41 -337 -748 -61 -212
II. POSLOVNI ODHODKI -247.670 -304.656 81 -176.235 -226.590 -71.435 -78.066

III.a DOBIČEK IZ POSLOVANJA 55.180   36.138  19.042 6.166
III.b IZGUBA IZ POSLOVANJA  -2.624 0  -8.790   

8. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 0   0  0  
• finančni prihodki iz DRUGIH NALOŽB 0   0  0  

9. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 129 230 56 64 60 65 171
• finančni prihodki iz OBRESTI IN KRATKOROČNIH TERJATEV 129 230 56 64 60 65 171

10. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI -18 -76 23 -9 -20 -9 -56
• finančni odhodki iz DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI -18 -76 23 -9 -20 -9 -56

11. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI        
• finančni odhodki za OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI        

12. DRUGI PRIHODKI 71 133 53 35 34 36 99
13. DRUGI ODHODKI -140 -225 62 -70 -58 -70 -167
14. DAVEK IZ DOBIČKA        
IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 55.223 -2.562 -2.156 36.159 -8.774 19.064 6.212
IV. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA brez POKRIVANJA PRIHODKOV IN STROŠKOV UPRAVE 70.500 24.640 286 43.771 -1.731 26.729 26.370

KP Logatec
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5.3.2   Sodila za razpolaganje prihodkov in odhodkov na posamezne gospo-
darske javne službe in druge dejavnosti in način razporejanja prihodkov in 
dohodkov po posameznih dejavnostih in stroškovnih nosilcih

V skladu z določili SRS-32 in internimi akti, družba zagotavlja ločeno računovodsko spremljanje pri-
hodkov in odhodkov po dejavnostih. Za ta namen so oblikovana ustrezna stroškovna mesta.

Šifrant stroškovnih mest je štirimesten. Prvo mesto v šifrantu določa dejavnost, drugo mesto pove, 
ali gre za gospodarsko javno službo, posebno storitev ali drugo (tržno) dejavnost, tretje in četrto mesto 
označujeta podrobnejšo opredelitev vrste storitve znotraj dejavnost (stroškovni nosilec)i. 

V okviru stroškovnih mest so določeni stroškovni nosilci, na katere se neposredno razporejajo ne-
posredni prihodki in odhodki. Večina prihodkov in odhodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno 
mogoče ugotavljati, na katere storitve znotraj dejavnosti se nanašajo. Taki prihodki in odhodki se že na 
podlagi nalogov za fakturiranje oziroma na podlagi knjigovodske listine (likvidiranega računa za material 
in storitve, zbirnika izdaje materiala iz skladišča, delovnega naloga in obračuna plač po delovnem listu, 
ipd.) knjižijo neposredno na posamezno dejavnost. 

Prihodki in odhodki, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije ni mogoče ob knjiženju razporediti 
na posamezno stroškovno mesto oziroma stroškovni nosilec znotraj posamezne dejavnosti, imajo značaj 
splošnih stroškov dejavnosti in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta dejavnosti. Na posamez-
no stroškovno mesto oziroma stroškovni nosilec znotraj dejavnosti se razporedijo po deležu efektivnih 
ur (opravljene ure in nadure), opravljenih na posameznem stroškovnem mestu oziroma stroškovnem 
nosilcu v okviru dejavnosti.

Prihodki in odhodki, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije ni mogoče ob knjiženju razporediti 
na temeljne dejavnosti, imajo značaj splošnih prihodkov in odhodkov in se najprej knjižijo na splošna 
stroškovna mesta. V družbi so vzpostavljena naslednja splošna stroškovna mesta: uprava, prodaja in 
obračun komunalnih storitev. Sodilo za razporejanje splošnih prihodkov in odhodkov podjetja na posa-
mezne dejavnosti je delež efektivnih ur (opravljene ure in nadure) opravljenih na posamezni dejavnosti 
družbe.
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5.3.3   Prikaz dobičkov oziroma izgub GJS za poračun v naslednjih obdobjih

Skladno z določbami SRS 32.9 je v tabeli prikazano stanje razlik med obračunskimi in predračunskimi 
cenami GJS, ki jih bomo lahko oziroma jih bo podjetje moralo vračunati v ceno v prihodnjih obdobjih. 

Tabela 67: Prikaz dobičkov oziroma izgub GJS za poračun v naslednjih obdobjih

Postavka
Skupaj 2016 

in 2017 2018 2019 2020 Skupaj
OSKRBA S PITNO VODO - skupaj 63.672,85 35.744,10 31.916,48 32.624,14 163.957,57
Storitev 68.647,92 -  55.086,78 -      7.347,27 1.103,25 7.317,12
Omrežnina -      4.975,07 90.830,88 39.263,75 31.520,89 156.640,45
ODVAJANJE KOMUNALNE IN                                                                 
PADAVINSKE ODPADNE VODE - skupaj 22.156,68 82.866,75 58.975,88 39.332,49 203.331,80
Storitev 60.828,35 83.856,57 43.138,19 26.617,35 214.440,46
Omrežnina -    38.671,67 -       989,82 15.837,69 12.715,14 -    11.108,66
ČIŠČENJE KOMUNALNE IN 
PADAVINSKE ODPADNE VODE - skupaj -   202.360,76 -  29.825,96 -   108.199,66 -    93.410,68 -   433.797,06
Storitev -   120.091,92 58.828,43 40.028,93 29.454,93 8.220,37
Omrežnina -    82.268,84 -  88.654,39 -   148.228,59 -   122.865,61 -   442.017,43
STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN 
MKČN - skupaj 9.518,36 26.793,51 2.860,85 -      4.883,23 34.289,49
Storitev 9.518,36 26.793,51 2.860,85 -      4.883,23 34.289,49
Omrežnina -
ZBIRANJE KOMUNALNIH 
ODPADKOV - skupaj 7.989,75 -  26.233,04 10.418,58 -   104.098,58 -   111.923,29
Storitev -      2.791,18 -  22.152,84 11.451,94 -   104.409,70 -   117.901,78
Javna infrastruktura 10.780,93 -    4.080,20 -      1.033,36 311,12 5.978,49
ZBIRANJE BIO ODPADKOV - skupaj -   153.632,04 -  27.832,02 18.772,70 -      4.566,37 -   167.257,73
Storitev -   153.632,04 -  27.832,02 18.772,70 -      4.566,37 -   167.257,73
Javna infrastruktura -
OBDELAVA MKO - skupaj -   133.132,15 -  65.073,32 28.193,93 -      1.188,30 -   171.199,84
Storitev -   133.132,15 -  65.073,32 28.193,93 -      1.188,30 -   171.199,84
ODLAGANJE KOMUNALNIH 
ODPADKOV - skupaj 60.763,95 -  54.215,13 -    15.226,05 2.067,60 -      6.609,63
Storitev 60.763,95 -  54.215,13 -    15.226,05 2.067,60 -      6.609,63
Javna infrastruktura      
Skupaj -   325.023,36 -  57.775,11      27.712,71 -   134.122,93 -   489.208,69 

V letu 2020 so se primanjkljaji v primerjavi z letom 2019 povečali. Največje povečanje je pri zbiranju 
komunalnih odpadkov. Nekoliko nižji primanjkljaj je pri omrežnini povezani z čiščenjem komunalne in 
padavinske odpadne vode. Skupna vrednost primanjkljajev je tako 489.208,69 EUR, ki jih bo potrebo v 
naslednjih letih vračunati v ceno GJS.
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5.4   Izjava direktorja v računovodskem poročilu

Poslovodstvo sprejema in potrjuje računovodske izkaze družbe Komunalno podjetje Logatec d.o.o. 
za leto 2020 končano na dan 31. 12. 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 stan-
ja 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 ne-
pravilnosti 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.

Logatec, 19. april 2021 

 dr. Boštjan Aver, univ.dipl.ekon.

 direktor
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1. UVOD 
 
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB in nasl., ZGD-1) v 282. členu določa, da 
mora nadzorni svet preveriti predloženo letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki 
ju je predložila uprava. Nadzorni svet mora o ugotovitvah preveritve iz prejšnjega odstavka sestaviti 
pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora navesti, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje 
družbe med poslovnim letom. Če je k letnemu poročilu priloženo tudi revizorjevo poročilo, mora 
nadzorni svet v svojem poročilu zavzeti stališče do njega. Na koncu poročila mora nadzorni svet 
navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo 
potrjuje. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je sprejeto.  
 
Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. (v nadaljevanju: nadzorni svet) je 
letno poročilo za leto 2020 obravnaval na svoji 10. redni seji, ki je bila dne 16.06.2021.  

2. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2020 
 
Nadzorni svet je v letu 2020 deloval v okviru pristojnosti, opredeljenih v ZGD-1 in 13. členu Odloka o 
ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/11 in 1-
2/16) ter drugih veljavnih predpisih. Nadzorni svet je nadzor nad vodenjem poslov družbe opravljal s 
skrbnostjo in vestnega in poštenega gospodarstvenika.  
 

2.1 Sestava in seje nadzornega sveta  
 
V letu 2020 je nadzorni svet s strani lastnika deloval v naslednji sestavi: 

 mag. Brigita Šen Kreže (predsednica, predstavnica ustanovitelja), 
 Andrej Rupnik (podpredsednik, predstavnik ustanovitelja),  
 Zoran Mojškerc 
 Boris Hodnik 

 
S strani predstavnikov delavcev pa v sestavi: 

 Darko Brus 
 Janez Marinko 

 
V letu 2020 je imel nadzorni svet 5 rednih sej: 

 4. redna seja, ki je bila dne 14.01.2020, 
 5. redna seja, ki je bila dne 04.03.2020, 
 6. redna seja, ki je bila dne 27.05.2020 
 7. redna seja, ki je bila dne 08.10.2020 in 
 8. redna seja, ki je bila dne 16.12.2020. 

 
 
Na sejah je nadzorni svet povprečno obravnaval 6 točk dnevnega reda in s 100 % prisotnostjo članov 
sprejel 34 sklepov.  
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Direktor družbe je člane nadzornega sveta o poslovanju družbe obveščal na rednih sejah. 
 

2.2 Informacije o finančnem stanju družbe in sodnih sporih 

2.2.1 Terjatve in obveznosti 
Nadzorni svet je tudi v letu 2020 redno preverjal aktualno stanje terjatev do kupcev in prav tako tudi 
obveznosti do dobaviteljev na vseh rednih sejah. Družba redno spremljanja stanje neplačil ter redno 
izvaja izterjavo neplačnikov.  
 
Nadzorni svet ugotavlja, da je vsota vseh terjatev (zapadlih in nezapadlih) na dan 31. 12. 2020 znašala 
632.040,87 EUR in se je v primerjavi z letom poprej povečala za 6,84 %. Vsota vseh zapadlih terjatev 
je na dan 31. 12. 2020 znašala 86.896,18 EUR in se je v primerjavi s koncem leta 2019 zmanjšala za 
18,34 %.  
 
Družba nima zapadlih obveznosti do dobaviteljev, ki bi lahko pomembneje vplivale na njeno 
likvidnost in solventnost. 

2.2.2 Nabava osnovnih sredstev 
Na sejah je bil nadzorni svet seznanjen o dinamiki nabav osnovnih sredstev, ki jih je družba 
načrtovala v okviru priprave poslovnega načrta za leto 2020. Družba je ocenila nabavno vrednost 
osnovnih sredstev v višini 261.200 EUR in nabave realizirala v višini 221.227,98 EUR.  
 

2.2.3 Pregled javnih naročil 
Direktor je na sejah nadzornega sveta poročal o izvedenih javnih naročilih. Družba je v letu 2020 
izvedla osem javnih naročil, za katera je bila potrebna objava na portalu javnih naročil, in sicer:  

- prevzem mulja iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda, 
- nakup smetarskega vozila, 
- prevzem izcednih vod z odlagališča Ostri vrh, 
- obratovalni monitoring na odlagališču Ostri vrh, 
- prevzem komunalne odpadne embalaže, 
- dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala, 
- prevzem bioloških odpadkov in odpadnega lesa, 
- prevzem mešanih komunalnih odpadkov. 

 

2.2.4 Sodni spori 
V letu 2020 je še vedno v teku sodni spor s podjetjem Kele & Kele, ki se je začel v letu 2018. Podjetje 
Kele & Kele d.o.o. toži Komunalno podjetje Logatec in Občino Logatec za plačilo odškodnine v znesku 
906.042,13 EUR. V mesecu novembru 2020 je bil izveden pripravljalni narok pri Okrožnem sodišču v 
Ljubljani.  
 
Prvi narok za glavno obravnavo je razpisan za 29.6.2021.  
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V primeru tožbe stranke Blažke Furlan iz leta 2018, je Upravno sodišče dne 10.11.2020 izdalo sodbo, s 
katero so zavrnili tožbeni zahtevek ga. Furlan.  
 

2.3 Aktualne informacije o poslovanju podjetja in realizacija sklepov 
Direktor je na vsaki seji poročal o aktualnih informacijah v podjetju, kot je stanje poslovanja podjetja, 
o stanju terjatev in obveznosti. Prav tako je na vsaki seji podal informacije povezane s pregledom 
stanja pravnih sporov, realiziranih nakupih in pregledu javnih naročil. Direktor je nadzorni svet 
obveščal tudi o raznih inšpekcijskih nadzorih. Prav tako je na vsaki seji poročal o realizaciji sklepov 
predhodnih sej. 
 

2.4 Program dela nadzornega sveta 
Nadzorni svet je na 4. redni seji sprejel Program dela NS za leto 2020. Načrtoval je štiri redne seje, na 
katerih bi obravnaval različne aktualne vsebine in druge točke. 
 

2.5 Obravnava Poslovnega načrta za leto 2020 in elaborat cen GJS 
Nadzorni svet se je na svoji 4. redni seji seznanil z osnutkom poslovnega načrta za leto 2020, vendar 
je poslovodstvo pozval k dopolnitvi v skladu s pripombami članov nadzornega sveta. Posledično je to 
pomenilo, da je poslovodstvo moralo korigirati tudi elaborate cen GJS. Nadzorni svet je oba 
dokumenta, ponovno obravnaval na svoji 5. redni seji 4.3.2020. 
 

2.6 Obravnava poročil popisnih komisij 
Nadzorni svet je na svoji 5. redni seji obravnaval tudi poročila popisnih komisij. Direktor je med 
drugim predstavil tudi predloge za izbris terjatev v višini 7.676,77 €. 
 

2.7 Seznanitev direktorja glede članstva v NS Marjetice Koper 
Direktor je na 5. redni seji seznanil Nadzorni svet s svojo kandidaturo za člana nadzornega sveta 
Marjetice Koper. Člani na kandidaturo niso imeli pripomb.  
 

2.8 Javna gospodarska služba daljinskega ogrevanja 
Direktor je člane Nadzornega sveta na 5. redni seji seznanil o možnosti, da bi podjetje v prihodnje 
izvajalo tudi gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja. Služba bi se izvajala na območju Rovt za 
ogrevanje bloka, novega gasilskega doma, osnove šole, doma krajanov, starega gasilskega doma, 
trgovine Spar in gostilne pri Rezki. Komunalno podjetje Logatec bi zgradilo in upravljajo s kotlovnico 
in distribucijskim omrežjem. 
 

2.9 Obravnava letnega poročila za leto 2019 
Na 6. redni seji 27.5.2020 je Nadzorni svet obravnaval predloženo letno poročilo za leto 2019. Po 
direktorjevi predstavitvi so bila podana različna vprašanja s strani nadzornikov in razprava. Nadzorniki 
so se z letnim poročilom seznanili in naložili poslovodstvu, da ga predloži v obravnavo občinskemu 
svetu. 
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V sklopu obravnave letnega poročila je bila izpostavljena tudi problematika porabe pitne vode s 
strani podjetja Lonstroff. Po napovedih naj bi sicer letna poraba podjetja dosegla 200.000 m3, vendar 
so v letu 2020 dosegli porabo 26.711 m3. Takšna poraba pa predstavlja 3,6 % celotne porabe v Občini 
Logatec. 
 
Direktor je tudi podal informacijo, da Občina zaradi vložene pritožbe in upravnega spora, še ni 
pridobila gradbenega dovoljenja za razširitev zbirnega centra Ostri vrh. 
 

2.10 Analiza nadurnega dela v Komunalnem podjetju Logatec za leto 2018 in 2019 
Eno izmed točk, smo nadzorniki namenili tudi analizi nadurnega dela v podjetju za leto 2018 in 2019. 
Razlog za nastanek nadur je predvsem zimska služba. Iz poročila je izhajalo, da v podjetju opravijo 
sorazmerno malo nadurnega dela. 
 

2.11 Odločanje o višini spremenljivega prejemka direktorja za leto 2019 
Nadzorni svet je na svoji 6. redni seji obravnaval tudi določitev spremenljivega prejemka direktorja. 
Glede na veljavna »Merila uspešnosti za določitev spremenljivega prejemka direktorja JP Komunalno 
podjetje Logatec, d.o.o.«, ki jih je na svoji 4. redni seji dne 27.10.2015 sprejel nadzorni svet, je 
direktor na podlagi meril upravičen do maksimalno 10% variabilnega dela. Maksimalno število točk, ki 
jih direktor lahko doseže na podlagi meril je 33. Nadzorni svet je direktorja na podlagi meril za leto 
2019 ocenil s skupno 23 točk. Tako je spremenljivi prejemek direktorja za leto 2019 znašal 7 % od 
izplačanih osnovnih plač direktorja v letu 2019, kar je predstavljalo 4.342,80 €. 
 

2.12 Poročilo o poslovanju podjetja v času od 1.1.2020 do 30.6.2020 
Na 7. redni seji je nadzorni svet med drugim obravnaval tudi poročilo o poslovanju podjetja v 
obdobju od 1.1.2020 do 30.06.2020. Direktor je izpostavil posamezne vsebine poročila. Prihodki so 
bili nekoliko nižji, predvsem iz naslova zimske službe. Vpliv na poslovanje je vsekakor imela tudi 
epidemija bolezni COVID-19, zaradi katere so morali med drugim odpovedati nekaj mesečnih sejmov 
in Gregorjev sejem. Prav tako v prvi polovici leta niso zamenjali vseh vodomerov, kot bi jih morali oz. 
so jih načrtovali.  
 

2.13 Analiza najema javne infrastrukture v času od 1.1.2020 do 31.12.2019 in poraba 
sredstev na strani Občine Logatec, ter tehnično poročilo Komunalnega podjetja s 
predlogi nujnih rekonstrukcij v obdobju od 2021 - 2024 

Ga. Mojca Igličar je predstavila analizo najema javne infrastrukture. Povzetek analize poda 
informacijo, da je občina Logatec v navedenem obdobju s obračunala Komunali Logatec in le-ta je 
vključila zaračunano najemnino v cene gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanje in 
čiščenje, ter ravnanje s komunalnimi odpadki v višini 5.867.960,89 €. Od tega je v letih od 2009 do 
2019 Občina za namene investicij in investicijskega vzdrževanja porabila 3.657.755,22 € sredstev. 
Ostala sredstva je namenila za druge nakupe in obnove. 
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2.14 Problematika izgradnje industrijskega obrata Lonstroff v Logatcu 
Na 7. seji Nadzornega sveta, so se nadzorniki dotaknili tudi problematike izgradnje industrijskega 
obrata Lonstroff v Logatcu. Podpredsednik Nadzornega sveta g. Rupnik je izpostavil, da se bo poraba 
pitne vode v občini Logatec povečala za četrtino in da podjetje sploh nima veljavnega vodnega 
dovoljenja, saj iz obrazložitve izhaja, da je vodno dovoljenje izdano za namakanje. Prav tako v njem ni 
določena točka kraja vračanja odpadne vode v javno kanalizacijo. Prav tako je bilo na seji 
izpostavljeno dejstvo, da je občina s soglasjem po graditvi takšnega obrata izredno obremenila vodne 
v vire v občini.  
 

2.15 Obravnava poslovnega načrta za leto 2021 
Na 8. seji Nadzornega sveta, so se nadzorniki obravnavali tudi Poslovni načrt podjetja za leto 2021. 
direktor je predstavil poslovni načrt. Na vprašanja, ki so jih podali člani Nadzornega sveta, je direktor  
podal odgovore. 
 

2.16 Program dela Nadzornega sveta za leto 2021 
Člani Nadzornega sveta so sprejeli Program dela Nadzornega sveta za leto 2021, za katerega 
načrtujejo štiri seje. 
 

2.17 Transparentnost nadzora in informiranja javnosti 
Nadzorni svet je sprejel sklep, da bo na spletni strani podjetja obveščal javnost o svojem delu. 
 

2.18 Vlaganje občine v infrastrukturo gospodarskih javnih služb in predlogi komunale za 
naslednjih 5 let 

Direktor je predstavil načrtovane obnove in investicije v gospodarsko javno infrastrukturo za 
naslednjih 5 let. 

3. SKLEP 
Nadzorni svet je v letu 2020 opravljali nadzorno funkcijo s polno odgovornostjo in pri svojem 
odločanju delovali neodvisno in nepristransko ter v javnem interesu. Na posamezne obravnavane 
teme smo na naših sejah podajali konstruktivne predloge in pripombe ter svoje odločitve sprejemali 
skladno s svojimi pristojnostmi. Nadzor poslovanja družbe smo izvajali v skladu s procesnimi določili 
Zakona o gospodarskih družbah in Poslovnika o delu nadzornega sveta, upoštevajoč tudi materialne 
določbe pozitivnih predpisov, neposredno ali posredno povezanih s poslovanjem nadzorovanega 
podjetja. 
 
 

 
    mag. Brigita Šen Kreže 

predsednica 
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