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I. UVOD IN OBRAZLOŽITEV 

 

Občina, na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi samostojno opravlja lokalne zadeve 

javnega pomena. V okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi, za lokalne javne službe. Lokalne 

gospodarske javne službe varovanja okolja izvajata  v občini Kranjska Gora dva  izvajalca, in sicer: 

 

1. Komunala Kranjska Gora d.o.o izvaja naslednje obvezne lokalne gospodarske javne službe: 

- oskrbo s pitno vodo, 

- zbiranje komunalnih odpadkov, 

- prevoz komunalnih odpadkov, 

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za območje celotne občine,  

- lokalno gospodarsko javno službo urejanja in čiščenja javnih površin, 

- vzdrževanje občinskih javnih cest, 

- urejanje in čiščenje javnih površin, 

in izbirno lokalno gospodarsko javno službo: 

- upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč. 

 

2. JEKO-IN d.o.o. izvaja naslednje obvezne gospodarske javne službe: 

- čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za območje naselij Dovje in Mojstrana 

na CČN Jesenice; 

- obdelavo mešanih komunalnih odpadkov;  



 

 

- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na odlagališču 

Mala Mežakla. 

 

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora d.o.o. je v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah, 

Zakonom o gospodarskih družbah, Slovenskimi računovodskimi standardi, aktom o ustanovitvi 

javnega podjetja Komunala Kranjska Gora d.o.o. in Statutom javnega podjetja, pripravila letno 

poročilo za leto 2017, ki ga posreduje v seznanitev občinskemu svetu. Gradiva je obravnaval tudi 

Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Kranjska Gora in ga sprejel na seji 30.3.2017. Poročilo se 

nahaja v prilogi 1 Letnega poročila 2017. 

 

Podjetje JEKO-IN d.o.o. z Jesenic je pripravilo Poročilo o obratovanju odlagališča za nenevarne 

odpadke Mala Mežakla in Centralne čistilne naprave Jesenice v letu 2017 in ju posreduje občinskemu 

svetu v seznanitev. 

 

Poročila o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja varovanja okolja bodo na seji predstavili 

predstavniki izvajalcev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. 

 

 

 

II. PREDLOG SKLEPOV 

 

Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora predlagamo, da predloženo gradivo obravnava in po 

predstavitvi sprejme naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z Letnim poročilom Komunale Kranjska 

Gora d.o.o. za leto 2016. 

2. Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o obratovanju odlagališča 

za nenevarne odpadke Mala Mežakla in Centralne čistilne naprave Jesenice v letu 2016. 

 

 

 

Številka: 

Datum:  

 

 

Pripravila:                                                                                               

Monika Lihteneger 

Blaž Knific 

 

                                                                                                                 ŽUPAN   

                                                                                                             Janez Hrovat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- Komunala Kranjska Gora d.o.o.: Letno poročilo 2017,  

- JEKO-IN Jesenice d.o.o.: Poročilo o obratovanju  odlagališča za nenevarne odpadke Mala 

Mežakla in centralne čistilne naprave Jesenice v letu 2017. 
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1. O PODJETJU 

 
Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.  

Spodnje Rute 50 

Gozd Martuljek 

Matična št.: 5981375  

 

Šifra dejavnosti: 38.110 

Davčna št.: SI43632319 

Številka TRR: SI56 0700 0000 0121 534 

e-naslov: info@komunala-kg.si 

tel: (04)588 11 56 

fax: (04)587 93 09 

 
Komunala Kranjska Gora je bila ustanovljena 25.12.1995, kot družba z omejeno 

odgovornostjo in je vpisana v sodni register pri okrožnemu sodišču v Kranju pod številko 

Srg10566700. 

 

Dejavnosti podjetja: 

✓ oskrba s pitno vodo, 

✓ vzdrževanje občinskih cest in urejanje javnih površin, 

✓ ravnanje z odpadki, 

✓ pokopališka dejavnost, 

✓ odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. 

 

Podjetje je v 100% lasti občine Kranjska Gora. 

Podjetje ima nadzorni svet, ki ga po določilih Akta o ustanovitvi podjetja sestavljajo trije člani 

družbenika in dva člana predstavnika delavcev. 

 

Nadzorni svet so v letu 2017 sestavljali predsednik Emil Tavčar, podpredsednik Slavko Rabič in 

člani Jože Dovžan, Branko Rac in Janez Korpič. Nadzorni svet se je v letu 2017 sestal petkrat in 

trimesečno spremljal poslovanje družbe. Konec leta je članom nadzornega sveta potekel 

štiriletni mandat. 

 

Komunala Kranjska Gora d. o. o. ohranja status javnega podjetja, kot je to določeno z Aktom o 

ustanovitvi družbe.  

 

Osnovni kapital podjetja na dan 31.12.2017 znaša 1.168.208 EUR. 

 

Podjetje ima direktorja, ki zastopa in predstavlja podjetje v pravnem prometu s tretjimi osebami. 

Od 1.1.2017 funkcijo direktorja v mandatnem obdobju 2017-2020 opravlja Blaž Knific. 

 

 

 

mailto:info@komunala-kg.si
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2. POROČILO DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA 
 

2.1. OKOLIŠČINE DELOVANJA DRUŽBE IN IZVAJANJA 

GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

 

Poslovanje družbe v letu 2017 je bilo uspešno, poslovno leto družba zaključuje s čistim dobičkom 

v višini 127.699,01 €. 

 

V primerjavi z lanskim letom smo predvsem zaradi celoletnega izvajanja dejavnosti odvajanja 

in čiščenja odpadne vode in izvajanja dodatnih storitev za občino ustvarili za 39 % več 

prihodkov. Stroški blaga, materiala in storitev so, v primerjavi z lanskim letom višji za 55 %, 

stroški dela pa so se povečali za 16,5 %. 

 

V letu 2017 smo prodali 482.883 m3 vode, kar je za 3,9 % več kot lani. Naš  osnovni cilj  je, da 

občanom zagotovimo zadostno količino  zdravstveno ustrezne  pitne  vode, brez obdelave in 

dodajanja kemijskih sredstev. Pitna voda se smatra za živilo, zato mora biti vzpostavljen notranji 

nadzor nad opravljanjem storitve na osnovi HACCP sistema. HACCP je osnovan tako, da 

pozornost usmerjena na dejavnike tveganj in tvegane okoliščine, ki obstajajo pri oskrbi s pitno 

vodo, ter da odstrani dejavnike tveganj in tvegane okoliščine in nadzoruje celoten sistem z 

internim nadzorom. V letu 2017 je bilo vzetih 149 vzorcev za potrebe mikrobioloških preiskav in 

kemijskih analiz ter opravljenih še 17 mikrobioloških hitrih testiranj vode in fizikalno kemijskih 

meritev, ki služijo kot hiter pokazatelj eventualnih sprememb kvalitete vode. Vzorce jemljemo 

bodisi v objektih za oskrbo z vodo (zajetja, vodohrani razbremenilniki), iz primarnega oz. 

sekundarnega cevovoda, kakor tudi pri končnih porabnikih na internem vodovodnem omrežju. 

Iz prejetih analiz je razvidno, da je pitna voda iz javnega vodovoda zdravstveno ustrezna in s 

tem ni posredne nevarnosti za zdravje odjemalcev ob uporabi pitne vode.  

 

Na področju ravnanja z odpadki smo ostanke odpadkov iz gospodinjstev zbirali individualno, po 

že utečenem tedenskem razporedu po naseljih. Plastično in kovinsko embalažo smo pobirali z 

ekološkimi vrečami, po sistemu »od vrat do vrat«, enkrat tedensko smo zbirali tudi biološko 

razgradljive kuhinjske odpadke iz gospodinjstev. 

Sekundarne odpadke iz gospodinjstev smo zbirali na 18 zbiralnicah odpadkov. Zbirni center ob 

komunalni bazi na Tabrah je uspešno obratoval celo leto. V kompostarni smo zbirali zeleni vrtni 

odpad. V letu 2017 je bil delovni čas  Zbirnega centra nespremenjen. Odprt je bil vsako prvo 

delovno soboto v mesecu, kar se je izkazalo za zelo dobro, ter vse dni v tedni po ustaljenem 

delovnem času..  

Vsako leto nas v  spomladanskem času obiščejo učenci OŠ iz Kranjske Gore in Mojstrane. Na 

Zbirnem centru na Tabrah jim predstavimo pravilno ravnaje z odpadki, ogledajo pa si tudi  

čistilno napravo. 

 

Celotna količina pripeljanih ostankov komunalnih odpadkov na odlagališče Mala Mežakla se v 

primerjavi z lanskim letom povečala. Na odlagališče Mala Mežakla smo pripeljali 1.573 ton 

odpadkov. Z zbiralnic in z ekološkimi vrečami smo zbrali 726 ton ločenih frakcij, kar je 21 % 

več kot lansko leto. V pomladanskem obdobju smo izvedli tudi akciji odvoza kosovnih odpadkov 
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in zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Pooblaščenemu zbiralcu biološko razgradljivih 

odpadkov smo oddali 112 t bio odpadkov iz gospodinjstev, kar je enako kot v lanskem letu. 

 

Na področju vzdrževanja občinskih cest in urejanja javnih površin storitve izvajamo tako v 

zimskem kot tudi v poletnem času. Skrbeli smo za urejenost in prevoznost cestišč, parkirnih 

prostorov, lep izgled zelenih površin in urejenost avtobusnih postajališč, uredili cvetlične 

gredice in skrbeli za čiščenje in vzdrževanje meteorne kanalizacije ter hidrantnega omrežja.  

 

Zima je bila bolj mila, podobna zimi preteklega leta. Malo več snega je padlo v novembru in 

decembru.  Dežne padavine so bile nad povprečjem le meseca aprila, junija, septembra in 

decembra. Dežne padavine v zimskem času nam, ob nizkih temperaturah, povzročajo težave s 

poledico.  

 

Celo leto 2017 smo izvajali javni službi odvajanje in čiščenje odpadne vode. Občina je v letu 

2017 na območju Bezja in Trgovskega centra v Kranjski Gori izgradila meteorno kanalizacijo 

in na ta način pripomogla, da se meteorne vode ne iztekajo več v fekalno kanalizacijo, ter 

posledično na čistilno napravo. Na kanalizacijskem sistemu smo redno preventivno čistili 

črpališča. S kamero je bilo pregledanih tudi precej cevovodov. Čistilna naprava je delovala 

nemoteno celo leto. 

 

Na področju pokopališke dejavnosti smo na celotnem območju občine skrbeli za urejenost 

pokopališč in vzdrževanje objektov. V letu 2017 smo v vežicah na Dovjem ob severnem delu 

objekta zamenjali ploščice ter podaljšali del strehe. Na pokopališču v Kranjski Gori pa je bil 

asfaltiran vzhodni del parkirišča in dostopna cesta, tako da pogrebni sprevod ne poteka več po 

cesti. Na pokopališčih smo ločeno zbrali  nekaj več kot 11 ton odpadnih  nagrobnih sveč, ki smo 

jih oddali pooblaščenemu zbiralcu. 

 

2.2. EKONOMSKI REZULTATI POSLOVANJA 

 

Ekonomski rezultati poslovanja so ovrednoteni v računovodskih izkazih družbe. 

Celotna vrednost kapitala družbe na dan 31.12.2017 znaša 1.783.223,39 €, bilančna vsota pa 

znaša  2.551.718,41 €. 

 

Poslovno leto 2017 smo zaključili s čistim dobičkom v višini 127.699,01 €. 

 

Kranjska Gora, marec 2018 
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3. POROČILO NADZORNEGA SVETA 

 
Priloga št. 1 

 

4. POSLOVNO POROČILO 

 
4.1. GOSPODARSKA GIBANJA V DRŽAVI  

 

Cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja so na področju vodo oskrbe 

usklajene z Uredbo že od konca leta 2013 .Od aprila 2014 dalje pa so bile z Uredbo usklajene 

še cene za storitve ravnanja z odpadki. Sredi leta 2016 so bile potrjene nove cene odvajanja in 

čiščenja odpadne vode. Cene se v letu 2017 niso spremenile. 

 

4.2. ANALIZA POSLOVANJA DRUŽBE V LETU 2017 

 

Družba Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, je bila v letu 2017 izvajalec naslednjih 

gospodarskih javnih služb: 

1.  oskrba z vodo, 

2.  zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

3. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,  

4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 

5. vzdrževanje občinskih cest in urejanje javnih površin, 

6. pokopališka dejavnost, 

7. odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, 

8. čiščenje komunalne odpadne vode. 

 

 

V letu 2017 je storitvi odvajanje in čiščenje odpadne vode na celotnem območju občine izvajala 

Komunala Kranjska Gora d. o. o.. Skrbeli smo za redno čiščenje vseh črpališč in cevovodov. 

Precej cevovodov smo tudi pregledali s kamero. Čistilna naprava je celo leto delovala nemoteno. 

 

Pri izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo, zbiranja odpadkov in vzdrževanja občinskih cest 

ter urejanja zelenih površin, po tržnih principih opravljamo še različne storitve fizičnim in 

pravnim osebam, vendar stroške in prihodke v zvezi s temi storitvami spremljamo posebej in jih 

ne obravnavamo kot opravljanje gospodarskih javnih služb, temveč kot opravljanje posebnih 

(tržnih) storitev.  

 

Poslovno leto 2017 je zaključeno s čistim dobičkom v višini 127.699,01 €. 

 

V letu 2017 smo dosegli za 3.467.826 € čistih prihodkov od prodaje, kar je za 39 % več kot 

lansko leto. Prihodki so v primerjavi z lanskim letom višji, ker smo celo leto 2017 opravljali 

dejavnosti odvajanje in čiščenje odpadne vode ter posebne storitve po naročilu občine. Podjetje 

je v letu 2017 ustvarilo še za 305.498,62 € prihodkov na trgu in prejelo 53.230,13 € subvencij. 

Prihodki iz naslova prejetih subvencij so se povečali za  10 % . Subvencija je bila namenjena za 
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pokrivanje cene gospodarske javne infrastrukture ravnanja z odpadki in odlaganja odpadkov za 

gospodinjstva . 

Poslovni odhodki so znašali 3.390.110,63 €, kar je 37 % več kot lansko leto. Od tega 

predstavljajo stroški materiala 533.541,34 €, stroški storitev 1.751.755,06 €, stroški dela 

924.260,84 €. Stroški materiala so se, v primerjavi z lanskim letom, povečali za 39 %, stroški 

storitev pa za skoraj 60 %. Stroški dela so se, v primerjavi z lanskim letom, povečali za 16,5 %. 

Drugi poslovni odhodki so znašali 48.599,73 in sicer so za 3 % višji, v primerjavi z lanskim 

letom. Višji stroški so posledica izvajanja novih dejavnosti odvajanje in čiščenje odpadne vode, 

ki smo jih izvajali celo leto 2017 ter izvajanja posebnih storitev po naročilu občine in tržnih 

dejavnosti. 

  

Strošek amortizacije osnovnih sredstev podjetja je v letu 2017 znašal 120.850,65 € in se je, v 

primerjavi z lanskim letom, zmanjšal za 22 %. Strošek amortizacije je nižji, ker je nekaj osnovnih 

sredstev dokončno odpisanih, silos in rovokopač pa sta bila nabavljena proti koncu leta.  

Finančni prihodki so znašali 12.224,86 €. Družba je v letu 2017 prejela dividende iz naslova 

delnic Zavarovalnice Triglav, nekaj finančnih prihodkov je prinesla tudi vezava prostih sredstev 

pri banki, vendar so obrestne mere za vezana prosta sredstva zelo nizke.  

 

Finančni odhodki so v letu 2017 znašali le 98,06 €, drugi prihodki pa 7.353,26 in predstavljajo 

odškodnine prejete od zavarovalnice, kjer imamo zavarovano premoženje.  

 

Postavka drugi odhodki je v letu 2017 znašala 2.150,00 € in predstavlja donacije humanitarnim 

organizacijam. 

 

Poslovanje družbe revidira podjetje BM Veritas Revizija d. o. o. iz Ljubljane. V mesecu januarju 

2018 je bila opravljena predhodna faza revizije, zaključna faza revizije bo opravljena 

predvidoma junija 2018. Poročilo revizorja bomo družbeniku poslali naknadno. 

 

4.3. JAVNA NAROČILA 

 

V letu 2017 je bilo naročanje storitev, materialov in gradenj izvedeno v skladu z veljavno 

zakonodajo na področju javnega naročanja in sicer Zakona o javnem naročanju in Zakona o 

javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. 

Večina naročil podjetja je evidenčnih naročil in so bila izvedena po postopku zbiranja ponudb. 

V letu 2017 smo izvedli pet javnih naročil male vrednosti in sicer za dobavo in polaganje asfalta, 

storitve izvajanja del in najema opreme, silos, rovokopač in sol za posipanje cest. Z določenimi 

izbranimi izvajalci je bil sklenjen okvirni sporazum za obdobje od dveh do treh let. Za dobavo 

silosa in rovokopača pa je bila sklenjena pogodba. 

 

4.4. ZAPOSLENI 

 

V podjetju je bilo na dan 31.12.2017 zaposlenih 34 delavcev. V decembru 2017 smo na novo 

zaposlili 3 delavce. Delavci so zaposleni za nedoločen čas. Izračunano iz opravljenih ur, je bilo 
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v letu 2017 v podjetju zaposlenih 34,06 delavcev. Na zadnji dan v letu so bile v družbi zaposlene 

4 ženske in 30 moških. Povprečna starost zaposlenih je bila 43 let.  

  

Zaposleni se v skladu s potrebami udeležujejo različnih oblik izobraževanja in strokovnega 

usposabljanja.  

 

Na dan 31.12.2017 so bili razporejeni takole: 

 
STRUKTURA ZAPOSLENIH PO STAROSTI 

NA DAN 31.12.2017 

 

Delavci po starosti Število zaposlenih 

Od 20 do 30 let  3 

od 31 do 40 let 11 

od 41 do 50 let 10 

od 51 do 60 let 9 

nad 60 let 1 

SKUPAJ 34 
 

 

 

 
 

 
Graf 1: Struktura zaposlenih po starosti 

 

 

 

STRUKTURA ZAPOSLENIH PO IZOBRAZBI 

NA DAN 31.12.2017 

 

Stopnja izobrazbe Število zaposlenih 

VI. stopnja 7 

V. stopnja 8 

IV. stopnja 16 

III. stopnja - dokončna osnovna šola 3 

   

12%

24%

37%

24%

3%

1

2

3

4

5
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Graf 2: Struktura zaposlenih po izobrazbi 

 

 

4.5. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

 

4.5.1. Ravnanje z odpadki 

  

Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga povzročitelj ne more ali ne želi uporabiti sam, in ker 

ga povzročitelj ne potrebuje, ga mora zavreči. Vsak odpadek je potrebno zaradi varstva okolja 

prepustiti v zbiranje, oddati v predelavo ali odstranjevanje na predpisan način. 

Odpadke delimo na komunalne in ne komunalne.  Med komunalne odpadke sodijo odpadki iz 

gospodinjstva in njim podobni odpadki iz industrije.  

Naše podjetje zbira: 

• mešane komunalne odpadke,  

• odpadke iz stekla,  

• biološko razgradljive kuhinjske odpadke,  

• ravno steklo,  

• mešano plastiko,  

• odpadne avtomobilske gume  

• nevarne snovi itd. 

Odpadke s klasifikacijo 200301 – mešani komunalni odpadki, pobiramo iz gospodinjstev od vrat 

do vrat vsake 14 dni, iz gostinstva in turizma  pa odvažamo to vrsto odpadkov po naročilu večkrat 

tedensko, odvisno od zasedenosti objektov.  

Odvoz odpadkov  opravljamo s tremi  smetarskimi  vozili. 

Z vozilom MB 1829 kapacitete 15 m3 poberemo največ odpadkov iz gospodinjstev  in hotelov.  

21%

23%
44%

12%

VI. STOPNJA

V. STOPNJA

IV. STOPNJA

III. STOPNJA
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Manjše  smetarsko vozilo Mitsubishi  Canter  s kapaciteto  7 m3  uporabljamo za odvoz odpadkov 

iz težje dostopnih ulic, kamor večje vozilo ne more, ter za zbiranje in odvoz biorazgradljivih 

kuhinjskih  odpadkov, ki jih odvažamo enkrat tedensko. Sredi leta 2017 smo kupili še manjše 

rabljeno vozilo, s katerim si pomagamo pri odvozu odpadkov iz gospodinjstev in ekoloških 

otokov. 

Za odvoz 5m3 zabojnikov uporabljamo vozilo MB 1829 – samonakladalec,  ki je prirejen  tudi za 

črpanje fekalij. 

Seveda je težnja po zmanjšanju mešanih komunalnih odpadkov velika. Ugotavljamo, da velika 

večina občanov odpadke ločuje, težava pa je v gostinstvu, saj se prizadeti izgovarjajo na 

pomanjkanje časa in raje plačujejo več denarja kot da bi ločili odpadke in bi na deponijo 

odpeljali  precej manj odpadkov. 

V letu 2010 smo na deponijo odložili 2.147,03 t odpadkov klasifikacije 200301, v letu 2017 pa že 

manj kot 1.000 t. 

Posebej zbiramo odpadno steklo, mešano plastično in kovinsko embalažo ter odpadni papir. 

Mešano plastično in kovinsko embalažo pobiramo vsake 14 dni od vrat do vrat, papir in steklo pa 

zbiramo na ekoloških otokih, ki so postavljeni po vseh krajih v občini razen v Srednjem Vrhu. 

Seveda pa občani vse odpadke lahko oddajo tudi na zbirnem centru Tabre vsak delovni dan in prvo 

soboto v mesecu.   

V letu 2010 smo družbam za ravnanje z embalažo prvič oddali 257 t le –te, v letu 2017 pa že 726 t. 

V letu 2017 so Družbe za ravnanje z odpadno embalaža redno prevzemale vse frakcije na našem 

zbirnem centru. 

 

Vsako leto odvažamo tudi kosovne odpadke iz gospodinjstev. Gospodinjstva prejmejo kupone za 

enkraten brezplačen odvoz kosovnih odpadkov v spomladanskem času. Termin odvoza za 

posamezne kraje je objavljen na spletnih straneh podjetja in v občinskem glasilu Zgornjesavc. 

Občani pa kosovne odpadke lahko oddajo tudi v zbirnem centru Tabre. Opažamo, da se količina 

odpadkov klasifikacije 200307 – kosovni odpadki ne povečujejo več. V preteklem letu smo  na 

Odlagališče Mala Mežakla odpeljali 195 t kosovnih odpadkov. 

V času odvoza kosovnih odpadkov poteka tudi zbiranje nevarnih odpadkov po vaseh naše 

občine. Vsa leta to delo s premično zbiralnico  opravlja za nas podjetje Kemis iz Radomelj, ki je 

pooblaščeni prevzemnik nevarnih odpadkov. Na akcijah po naseljih in skupaj z odpadki, ki jih 

pripeljejo občani v zbirni center Tabre vsako leto oddamo skoraj 9 t nevarnih odpadkov. 

 

 

 Odvoz nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 

 

LETO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

        

TEŽA V 

KG 

7.599 8.599 4.850 2.361 5.736 8.026 8.997 

 

 

Odvoz biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov  

 

Sredi  leta 2011 smo morali zagotoviti  tudi ločeno zbiranje in odvoz  biorazgradljivih kuhinjskih 

odpadkov iz gospodinjstev. V letu 2011 smo odpeljali 6.790 kg te vrste odpadkov, v letu 2017 pa 

smo odpeljali že 111.930 kg zbranih biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov v bio plinarno 
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ljubljanskega podjetja KOTO.  Zato imamo večkrat težave z občasnimi prebivalci iz drugih 

občin, kjer odpadke odvažajo na kompostarno Snage Ljubljana, ker tja lahko odvažajo tudi veje, 

travo in listje. Pri nas pa je v zabojnik dovoljeno odložiti samo organski odpadek iz 

gospodinjstev, vrtni odpad pa lahko občani pripeljejo v kompostarno Tabre. V letu 2017 smo 

zabojnike za organske odpadke prali dvakrat s pomočjo podjetja  Infrastruktura Bled. Obenem 

smo oprali tudi zabojnike na ekoloških otokih. 

Gostinci in hotelirji pa morajo oddajati biorazgradljive kuhinjske odpadke pooblaščenemu 

zbiralcu. 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v letu 2017 ena oseba odvrgla v 

povprečju 74 kg hrane na leto. 

Kot pa smo že omenili, naše podjetje v rjavih zabojnikih zbira izključno ostanke hrane, je količina 

zavržene hrane v naši občini okrog 21 kg na prebivalca. Precej občanov pa kompostira bio 

odpadke v lastnih kompostnikih.   

 

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki 

 

LETO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

        

TEŽA V KG 6.790 75.550 90.540 89.345 106.690 111.010 111.930 

 

 

Odpadne nagrobne sveče 

 

V letu 2010 smo morali na podlagi Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Ul RS 

78/08) na vsa pokopališča v občini namestiti posebne zabojnike za ločeno zbiranje frakcije 

150106 – odpadne nagrobne sveče. Pooblaščenim zbiralcem smo v letu 2017 oddali 11.620 kg  

odpadnih nagrobnih sveč.  

 

 

Zbirni center Tabre 

 

Zbirni center Tabre,  v sklopu katerega je tudi  kompostarna ,  je odprt vsak torek, sredo, četrtek 

in petek med 11. in 17. uro, v ponedeljkih med 7. in 15. uro ter vsako prvo soboto v mesecu od 

8.  do 12. ure. 

Odpadno električno in elektronsko opremo zbiramo in jo oddajamo pooblaščenim družbam. 

Odpadno embalažo  sprejemajo družbe za ravnanje z embalažo, ostale odpadke, ki jih občani 

pripeljejo na zbirni center in ne sodijo  v nobeno od shem ravnanja z odpadki,  pa odpeljemo na 

deponijo Mala Mežakla. 

 

 

  Oddaja odpadkov iz ZC Tabre pooblaščenim družbam (v kg ) 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

19.416 28.320 19.210 25.254 24.208 33.958 29.865 36.785 
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Odvoz odpadkov iz ZC Tabre na odlagališče Mala Mežakla 

 

Oznaka 

odpadka 

Ime odpadka Količina 

v kg 

     

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 SKUPAJ 203.960 280.260 399.320 426.670 432.870 371.040 

160119 Odpadna 

plastika 

  16.830    

170201 Les  47.460 52.140 73.380 85.920 98.460 26.760 

170904 Mešani 

gradbeni 

81.330 129.300 183.820 214.490 186.740 144.820 

200301 Mešani 

komunalni 

49.710 66.220 58.050 58.660 33.210 65.310 

200307 Kosovni 

odpadki 

25.460 32.600 67.240 67.600 212.920 134.150 

 

Iz tabele je razvidno, da je ZC Tabre dobro obiskan. Če je potrebno na zbirnem centru odpadke še 

dodatno ločimo in jih odpeljemo pooblaščenim DROE, ostanke pa odpeljemo na odlagališče Mala 

Mežakla. 

 

4.5.2 Odvajanje in čiščenje odpadne vode in  odvoz grezničnih gošč 
 

Naše podjetje je v letu 2017 opravljalo te storitve na celotnem območju naše občine. 

Od 1.7.2016, ko je občina sporazumno s koncesionarjem prekinila pogodbo in storitvi odvajanja 

in čiščenja odpadne vode, je izvajanje teh dejavnosti opravljalo naše podjetje. Redno smo skrbeli 

in vsakih 10 do 14 dni čistili vseh 24 črpališč. Posledično je bilo bistveno manj zamašitev 

črpališč. Vendar pa se s problemom zamašitve črpalk še vedno srečujemo, zaradi 

neodgovornega ravnanja uporabnikov, ki v kanalizacijo zlivajo vsebine, ki vanjo ne sodijo.  

Ker nimamo lastnega stroja za tlačno čiščenje kanalizacije in črpališč, si pomagamo s 

podizvajalci. Večino tega dela opravimo s Komunalo Mežek d.o.o.. Za črpanje grezničnih gošč, 

ki jih opravimo s traktorjem, pa smo v letu 2017 kupili 6.000 l cisterno. 

 

4.5.3 Pogrebna dejavnost 

 

To službo za nas po pogodbi opravlja podjetje JEKO d.o.o. že od ustanovitve naše Komunale 

dalje. 

Skupaj vodimo tudi katastre grobov za vsa  pokopališča v občini, skrbimo za nemoten potek 

obredov, saj je sodelovanje z omenjeno družbo zelo dobro. 

 

4.5.4 Pokopališka  dejavnost 
 

Pokopališko dejavnost opravljamo na pokopališčih  Rateče, Podkoren, Kranjska Gora in  Dovje, 

ki imata tudi najstarejša poslovilna objekta. Spomladi je potrebno vse zelenice pograbiti  in 

pripraviti na košnjo. Vse potke in ceste je potrebno pomesti in očistiti  jaške meteorne 

kanalizacije. Odstraniti je potrebno zaščite pri pipah za vodo in usposobiti lijake, ter pospraviti 

snežne kole. Popraviti je potrebno od pluženja poškodovane robnike, pokrove jaškov in ograje, 

ki jih navadno skrivi velika količina snega. Pregledamo strehe na poslovilnih objektih in jih 

popravimo. 

Poleti kosimo zelene površine in med grobovi, pometamo asfaltirane in tlakovane dele potk. 
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Jeseni  postavimo snežne kole, zaščitimo lijake za vodo in zapremo vodo.  

Pozimi poskrbimo za čiščenje poti in cest po pokopališčih, po potrebi posipamo. Skrbimo tudi za 

poslovilne vežice – popravljamo strehe, vzdržujemo  ogrevanje, skrbimo da  voda ne zamrzne, 

itd.  

V letu 2017 je občina asfaltirala vzhodni del parkirišča ob pokopališču v Kranjski Gori in 

dostopno cesto. Tako pogrebni sprevod ne poteka več po javni cesti, kar je predstavljalo težavo 

predvsem v poletnem času, ko je na tem delu tudi precej kolesarjev. Na vežicah Dovje smo na 

severni strani objekta zamenjali del keramičnih ploščic in podaljšali streho.   

 

4.5.5 Urejanje javnih površin, vzdrževanje zelenic in obcestnih zelenih površin 
 

V občini skrbimo tudi za približno 8.5 ha obcestnih površin in zelenic, ki jih spomladi očistimo, 

izravnamo in pripravimo na košnjo. Posamezne zelenice  kosimo večkrat kot ostale, saj zaradi 

svoje lege, bližine pomembnih objektov, zahtevajo posebno, dodatno obdelavo. V primeru veliko 

dežja je tudi košnja zelenic pogostejša. 

Največ zelenic in obcestnih površin je v Kranjski Gori  in Mojstrani. 

 

Tabela  8  -  Deževne padavine v sezoni košnje v Kranjski Gori v l/m2 

 

 

 April Maj Junij Julij Avgust September SKUPAJ 

2006 150.1 101.10 34.2 16.1 200.1 74.4 576 

2007 35.3 88.1 99.1 213.3 159.2 226.6 821,6 

2008 160.4 111.2 162.5 231.8 208 94.9 968,8 

2009 123.8 116.1 227.7 124.4 132.2 288.5 1.012,7 

2010 103.2 162.9 143.5 109.6 252.8 227.3 999,3 

2011 62.6 141.1 251.5 137.8 181 114.4 888,4 

2012 195.6 145.9 102.3 302.9 75.3 280.9 1.102,9 

2013 73.8 219 49.9 90.6 92.8 154.7 680.8 

2014 66,2 120,1 140,0 126,1 206,7 237,8 896,9 

2015 17,0 168,2 142,5 104,9 102,8 282,4 817,8 

2016 94,8 166,2 150,6 156,3 228,6 77,5 874,0 

2017 214,5 88,4 210,8 159,7 160,0 373,10 1.206,5 

 
Vir: MOP – Agencija RS za okolje, ki spremlja  tudi meritve v  Ratečah  in Zgornji Radovni 

 

 

Vzdrževanje uličnega pohištva 

Naše podjetje vzdržuje tudi vso ulično pohištvo v občini – koški, klopi, avtobusna postajališča, 

kažipoti, oglasne deske itd. 

V letu 2017 smo nadomeščali  staro ulično pohištvo, ki je bilo nabavljeno v letu 2009. 

Spomladi  postavimo klopi  na podeste  ob sprehajalnih  poteh, pločnikih in v urbanih središčih, 

v jeseni jih pa potem pospravimo in pozimi po potrebi  popravimo. 

Na 50  koških  za odpadke je nameščena tudi posoda z  vrečkami za pasje iztrebke. 

Žal so ti lepi in zelo dragi izdelki še vedno žrtve vandalizma. 
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Avtobusna  postajališča 

Redno čistimo tudi avtobusna postajališča, poleti jih očistimo odpadkov, pozimi pa tudi sneg od 

vhoda in  s streh.  

Vzdržujemo 25  postajališč. 22 jih je pokritih, 3 postajališča  pa so brez  pokritega prostora za 

zadrževanje potnikov. Vozišča postajališč  v Ratečah, Kranjski Gori in Mojstrani tudi očistimo 

snega, na ostalih postajališč pa očistimo sneg samo s površin, določenih  za zadrževanje 

potnikov. Ob večji količini snega očistimo tudi strehe pokritih postajališč.  

Poleti pa vzdržujemo tudi začasna postajališča na Ruski cesti. 

 

Vzdrževanje prometne signalizacije 

Vsako leto je potrebno obnoviti talne oznake na vseh asfaltiranih cestah, kar nam že nekaj let 

opravlja Gorenjska gradbena družba d. d., Kranj. 

Naši delavci pa skrbijo za sprotno menjavo poškodovanih prometnih znakov. Dajemo pobude za 

namestitev dodatne signalizacije in v sodelovanju s KS, Policijo, SPV in odgovorno osebo 

Občine določamo mesta postavitve le- te. Prav tako skupno proučimo možnosti namestitve 

obcestnih  ogledal, ki olajšajo vključitev v promet na nepreglednih cestnih odsekih. 

 

 

Vzdrževanje meteorne kanalizacije 

Meteorna kanalizacija je najvažnejši dejavnik vzdrževanja in obstoja cest. Čiščenje in 

vzdrževanje poteka preko celega leta, saj le tako ohranimo prometne površine v svoji funkciji.   

 

Hidrantno omrežje 

Komunala vzdržuje tudi vso hidrantno omrežje v občini (286 hidrantov). Preglede hidrantov s 

podjetjem GARS in gasilskim društvi občine izvajamo periodično vsaki dve leti, že vrsto let. 

Okvare  postopoma odpravljamo. 

Gasilcem smo izročili seznam hidrantov za gašenje požarov. Zaradi nekontroliranega in pogosto 

neupravičenega odvzema vode iz hidrantov smo jih zapečatili in razen redkih izjem so pečati 

nepoškodovani.  Ravno tako v jesenskem času označimo mesta hidrantov s snežnimi koli, 

pobarvanimi  z modrim vrhom.  

 

Vzdrževanje cest 

Vzdrževanje 89,837 km cest, 9,045 km pločnikov, 18,500 km obcestnih površin in 42.555 m2 

parkirišč delimo na zimsko in letno. Komunala vsako leto izdela in da strokovnemu organu 

občine v potrditev operativni plan izvajanja zimske službe in rednega vzdrževanja cest, v katerem 

je tudi načrtovano število ur dela za posamezna opravila, ki služijo kot izhodišče načrtovanja 

proračunskih sredstev občine. 

 

Tabela  9  -  Snežne padavine v Ratečah v cm 

 

 

 Januar Februar Marec April Oktober November December SKUPAJ 

2005 11 45 25 13 / 131 103 328 

2006 74 25 66 12 / 12 9 198 
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2007 98 19 65 / 4 6 11 203 

2008 11 32 101 / / 51 186 381 

2009 57 76 54 1 / 14 54 256 

2010 81 97 15 27 / 91 80 391 

2011 15 18 4 / 13 / 18 68 

2012 10 52 / 3 / 10 36 179 

2013 129 183 113 7 7 / 17 456 

2014 114 189 15 / / 3 38 359 

2015 23 28 1 1 / 10 / 63 

2016 17 104 85 20 / 10 / 236 

2017 32 31 10   62 73 208 

 

 

Tabela  10  -  Deževne padavine v Ratečah v mm2  

 

 

 Januar Februar Marec April Maj Oktober November December 

2005 8.9 25.8 35.9 168.7 82.9 160.8 116.8 102.7 

2006 45.1 59 130.8 139.2 100.9 138.2 62.5 145.3 

2007 125.1 66.6 142 25.5 93.5 111.3 46.7 17.4 

2008 103.6 9.4 19.2 117.8 105.4 302.5 150.1 102.4 

2009 115 121.5 177.9 102.4 102.4 94.2 86.3 283.6 

2010 56.1 123.6 53.3 107.1 177.6 121.1 304.5 172.1 

2011 172.1 16.4 70.6 61.5 122.2 206.5 9.4 67.4 

2012 28.6 36.7 16.3 196.6 132 194.3 290.9 59.4 

2013 97.3 148.4 166.4 56.2 207.2 172.2 259.8 107.3 

2014 285,9 403,2 93,4 45,5 116,8 51,2 330,6 99,1 

2015 64,8 32,9 64,3 15,1 116,8 51,2 31,7 / 

2016 86,5 232,3 122 ,0 78,4 157,4 131,4 226,3 / 

2017 27,8 74,1 89,7 174,6 76,4 47,3 201,9 284,7 

 
Vir:  MOP – ARSO 

 

Prikazali smo vam padavinsko podobo v času zimskega vzdrževanja cest. Tako sliko dobivamo 

tudi za Kranjsko Goro in Zgornjo Radovno. Naš namen je prikazati vrsto padavin v zimskem 

času, ko so navadno  nizke temperature in nam ceste hitro zmrznejo. Zato je v primeru nizkih 

temperatur in deževja v zimskem času poraba posipnega materiala višja, kot pri normalnem 

sneženju.  

Kadar pozimi dežuje, se dež na mrzli podlagi spreminja v led in je promet po cestah zelo oviran. 

Velike težave imajo tudi naši stroji za vzdrževanje cest, da pridejo v vsako ulico. Zato se tudi čas 

posipanja podaljša. 

 

4.5.6 Oskrba s pitno vodo 
 

V naši občini imamo več oskrbovalnih sistemov za posamezne vasi. V Ratečah je glavni 

oskrbovalni vir Nadiža, ki preko Planice oskrbuje vas Rateče in polovico Podkorena. Posebnih 

dogodkov v zvezi s tem vodovodom ne beležimo, razen rednega vzdrževanja. V vasi Rateče 

potekata dva sistema oskrbe s pitno vodo. En sistem napaja višje ležeče zgradbe, drug sistem pa 

preko razbremenilnega ventila ostale dele vasi.  V letu 2013 je bil dokončan tudi vodohran 

Planica s kapaciteto 300 m3, ki dobro služi namenu . 
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Od Rateč do Podkorena in za spodnji del Podkorena uporabljamo ravno tako vodovod Nadiža, 

zgornji del Podkorena pa oskrbujemo iz sistema Jurež. V letu 2017 se je, za zagotavljanje 

zadostne zaloge pitne in požarne vode za naselje Podkoren, nad naseljem pričela gradnja novega 

vodohrana. 

Vodovod Nadiža ob veliki količini padavin občasno za kratek čas zakali, ker se pri visokem 

vodostaju voda dvigne in očisti stene vodotoka. 

Mejni prehod Korensko Sedlo je s prenehanjem svojega namena zelo  zmanjšal porabo vode, saj 

oskrbujemo samo počitniški dom in trgovino. Vodni vir je stabilen, zajetje je obnovljeno, večjih 

okvar ni bilo, potrebno pa bo obnoviti vodohran. 

Glavni vodni vir za vasi Kranjska Gora  in Srednji Vrh je vodovod Jurež.  Vodni vir je količinsko 

izredno bogat in v večini primerov zelo kvaliteten. Ob taljenju snega ali večjih nalivih vodni vir 

občasno zakali.  

Pri hotelu Lek je narejena tudi vrtina za pitno vodo, opremljena s črpališčem in povezovalnim 

vodovodom do vodohrana Alpina, tako da  v primeru kaljenja vodnega vira Jurež voda iz vrtine 

nadomesti vodo iz Srednjega Vrha. V letu 2017 nismo imeli nobene prekinitve dobave vode 

zaradi kaljenja vodnega vira, tako da lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da vrtina zadovoljivo 

opravlja svojo funkcijo. 

Vodna  vira  Železnica in  Log  sta stabilna in kvalitetna. 

Na vodnem  viru  Železnica je bil  leta 2011 zgrajen nov  vodohran kapacitete 250 m3 , ki odlično 

opravlja svojo funkcijo. 

Vodni vir Zagmajnica že nekaj let presiha, tako da je za preskrbo z vodo na tem območju 

potrebna pomoč drugih vodnih virov.   

Vir Jasna je teritorialno zaključen vir, brez povezave z ostalimi. V sušnem obdobju je občasno 

potrebno dovažati vodo. 

V  letu 2012 smo zgradili  250 m3   vodohran  Log, ki  oskrbuje  prebivalce Loga in Gozda 

Martuljka. 

 V Srednjem Vrhu  spremljamo  tudi izredno dober vir Debela Peč,  ki bo  služil oskrbi Srednjega 

Vrha in v primeru suše tudi Gozda Martuljka. 

Vodovod Belca je  ravno tako zahteval samo redno vzdrževanje, v letu 2013 je bila do vodohrana 

napeljana elektrika za napajanje sistema za  javljanje stanja vodnega vira ter UV filtracije. 

V Zgornji Radovni je vodni vir daljinsko nadzorovan, voda pa pred distribucijo obdelana z UV 

dezinfekcijo.  Vodni vir Vapš  v Mojstrani zadovoljivo opravlja svojo nalogo.  

 

Vaški vodovod Dovje – zajetje Ancelj je opremljen z daljinskim nadzorom. Na Dovjem pa je bil 

v uporabo dan tudi nov vodohran kapacitete 250 m3, ki se napaja iz Jencovega zajetja. 

 

Interni nadzor pitne vode kot tudi inšpekcijske službe so redno pregledovale sisteme. 

Zdravstveno ustreznost pitne vode  preverjamo v sklopu internega nadzora in državnega 

monitoringa pitne vode, preko katerih poteka mesečno vzorčenje iz vseh naštetih vodovodnih 

sistemov.  

 

V letu 2017 je bilo v okviru internega nadzora in državnega monitoringa na območju občine 

Kranjska Gora odvzetih  149 vzorcev za potrebe mikrobioloških preiskav in kemijskih analiz ter 

opravljenih še 17 mikrobioloških hitrih testiranj vode in fizikalno kemijskih meritev, ki služijo 

kot hiter pokazatelj eventualnih sprememb kvalitete vode. Občanke in občani občine Kranjska 
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Gora se s pitno vodo oskrbujejo iz virov Rateče (Nadiža), Korensko sedlo, Jurež, Zagmajnica, 

Log, Železniški, Jasna, Belca, Dovje, Mojstrana (Vapš) in Zg. Radovna. Pitna voda iz naštetih 

virov je sorazmerno visoke kvalitete, zaradi zagotavljanja varnosti oskrbe z vodo se opravlja 

konstantna dezinfekcija vode na virih Jurež (UV dezinfekcija, minimalno klor), Dovje (delno - 

natrijev hipoklorit), Rateče, Belca ter Zg. Radovna (UV dezinfekcija). Iz ostalih vodnih virov pa 

vode do sedaj pred distribucijo v vodovodno omrežje ni bilo potrebno »obdelovati s kemijo« oz. 

drugimi fizikalnimi postopki zagotavljati njene ustreznosti, tako da jo uporabniki dobijo 

NARAVNO. 

 
 

V spodnji tabeli podajamo pregled vrednosti nekaterih parametrov v pitni vodi in mejne vrednosti (podatki se 

nanašajo na meritve in preiskave, opravljene v letu 2017): 

 

 
 
*: Vrednotenje mikrobiološke ustreznosti / neustreznosti vzorcev je povzeto po določilih Pravilnika o pitni vodi. 

Glede na opravljene mikrobiološke preiskave in kemijske analize odvzetih vzorcev pitne vode iz 

vodovodnih sistemov lahko zaključimo, da je pitna voda iz vseh zdravstveno ustrezna, oskrba z 

vodo pa varna. V vzorcih, ki so bili mikrobiološko neustrezni, so bile v vodi nezaželene bakterije 

(E. coli, Enterokoki) praviloma izolirane v najnižji  vrednosti v oz. jih v večini vzorcev sploh ni 

bilo, v ostalih (neustreznih), pa so bile izolirane le bakterije vrste skupni koliformi, ki nam služijo 

samo kot indikatorski parameter onesnaženja pitne vode in neposredno niso nevarne za zdravje 

odjemalcev. 

 

 

 
VODOVOD

NI 
SISTEM 

 

Mikrobiološke preiskave in  
kemijske analize* 

 
Arzen 

(v 
µg/l) 

 
MDK 

=  
≤ 10 

 
Amonij 
(v mg/l) 

 
MDK = 
≤ 0,5 

 
Nitrat 

(v mg/l) 
 

MDK = 
≤ 50 

 
Nitrit 

(v mg/l) 
 

MDK = 
≤ 0,5 

 
Sulfat 

(v mg/l) 
 

MDK = 
≤ 250 

 
TOC 

(v 
mg/l) 

 
MDK 

= 
≤ 4 

 
TH
M 
(v 

µg/l) 
 

MD
K = 
100 

 
 

Trdota 
(v0N) 

 
VSI 

ODVZETI 
VZORCI 

 
(MKROB
. + KE) 

 

KEMIJA 
 

MIKROBIOLOGIJ
A 

 

NEUST. 
 

 NEUSTREZNI: 
E. COLI           
KOLIFORMI 

 
RATEČE 

 
20 

 
0 

 
0 

 
< 2 

 
< 0,02 

 
< 2,2 

 
< 0,007 

 
1,20 

 
0,50 

 
< 

0,2 

 
do 7 

MEHKA 
 

KOR. 
SEDLO 

 
3 

 
0 

 
0 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
KRANJSK

A 
GORA 

 
54 

 
0 

 
0 

 
2 

 
< 2 

 
< 0,02 

 
< 2,2 

 
< 0,007 

 
30 

 
< 0,5 

 
< 

0,2 

 
 
 

 
 
 

od 7 do 15 
SREDNJE 

TRDA 

 
JASNA 

 
8 

 
0 

 
0 

 
/ 

 
< 0,02 

 
< 1 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
BELCA 

 
11 

 
0 

 
0 

 
< 1 

 
< 0,02 

 
1,9 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
DOVJE 

 
25 

 
0 

 
2 

 
8 

 
< 2 

 
< 0,02 

 
5,3 

 
< 0,007 

 
26 

 
1,1 

 
/ 

 
MOJSTRA

NA 

 
20 

 
0 

 
0 

 
1 

 
< 2 

 
< 0,02 

 
< 2,2 

 
< 0,007 

 
2,6 

 
< 0,5 

 
< 

0,2 

 
ZG. 

RADOVNA 

 
8 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1,5 

 
< 0,02 

 
1,0 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 
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5. FINANČNO POROČILO 

 
5.1. RAČUNOVODSKI IZKAZI 

 

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi. 

Podjetje sestavlja računovodske izkaze  v skladu s prenovljenimi Slovenskimi računovodskimi 

standardi 2016, ki se uporabljajo od 1.1.2016. Bilanca stanja je razčlenjena v skladu s SRS 20. 

Izkaz poslovnega izida je sestavljen v skladu s SRS 21, po različici I. 

 

Poslovno leto podjetja Komunala Kranjska Gora d. o. o. je enako koledarskemu letu. 

 

5.1.1. Izkaz poslovnega izida v €   

 
    2016 2017 

1 Čisti prihodki od prodaje  2.489.447,00 3.467.826,16 

a) - čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospod. javnih služb 2.324.987,78 3.162.327,54 

b) - čisti prihodki od drugih dejavnosti 164.459,22 305.498,62 

2 Sprememba vrednosti zalog proizvodnje in nedok. proizvodnje      

3 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve      

4 Drugi prihodki iz poslovanja 48.536,37 53.230,13 

5 Stroški blaga materiala in storitev 1.479.940,44 2.296.209,79 

a.) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala  0 10.913,39 

b.) Stroški porabljenega materiala 382.966,05 533.541,34 

c.) Stroški storitev  1.096.974,39 1.751.755,06 

6 Stroški dela  792.881,41 924.260,84 

a.) Strošek plač 593.245,21 690.249,54 

b.) Stroški socialnih zavarovanj  93.865,38 124.081,49 

c.) Drugi stroški dela  105.770,82 109.929,81 

7 Odpisi vrednosti  158.327,75 121.040,27 

a.) Amortizacija  154.066,02 120.850,65 

  - amortizacija osnovnih sredstev podjetja 154.066,02 120.850,65 

a.) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih 861,99  

b.) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  3.399,74 189,62 

8 Drugi poslovni odhodki  47.198,12 48.599,73 

  Dobiček ali izguba iz poslovanja  59.635,65 130.945,66 

9 Finančni prihodki iz deležev 2.981,97 2.960,00 

a.) Finan. prihodki iz deležev v drugih družbah 2.981,97 2.960,00 

10 Finančni prihodki iz danih posojil     

11 Finančni prihodki iz poslov. terjatev  1.997,01 12.224,86 

12 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  0 0 

13 Finančni odhodki iz poslov. Obveznosti 4,42 98,06 

14 Drugi  prihodki  0 7.353,26 

a) - drugi prihodki 0 7.353,26 

15 Drugi odhodki 2.281,17 2.150,00 

16 Celotni dobiček 62.329,04 151.235,72 

17 Davek iz dobička   8.075,56 23.536,71 

18 Odloženi davki     

19 Čisti dobiček  obračun. obdobja  54.253,48 127.699,01 
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5.1.2. Bilanca stanja v €  
 

  leto 2016 leto 2017 

 SREDSTVA 2.108.059,82 2.595.772,82 

A. Dolgoročna  sredstva 1.571.318,61 1.648616,07 

 I. Neopredmetena sredstva 6.750,49 2.245,24 

  1. Dolgoročne prem. pravice    

  2. Dobro ime    

  3. Dolgoročno odlož. str. razvijanja    

  4. Druga neopredm. sredstva  6.750,49 2.245,24 

  5.  Dolgoročne aktivne časov. razmejitve    

 II. Opredmetena osnovna sredstva 1.537.099,32 1.612.153,23 

  1. Zemljišča  103.256,47 103.256,47 

  2. Zgradbe  1.040.754,06 1.027.577,54 

  4.  Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredm. osn. 

sred.  

393.088,79 481.319,22 

  6. Opredmetena osnov. sredstva v gradnji in izdelavi  0 0 

 IV Dolgoročne finančne naložbe 27.468,80 34.217,60 

  c.) Druge dolgoročne finančne terjatve  27.468,80 34.217,60 

B. Kratkoročna sredstva 536.741,21 903.102,34 

 II. Zaloge 50.064,34  25.027,96 

  1. Material  49.673,65 24.114,96 

  2. Nedokončana proizvodnja    

  3. Proizvodi     

  4. Trgovsko blago 390,69 913,00 

 III. Kratkoročne finančne naložbe 100.001,00 100.001,00 

  c.) Druge kratkoročne finančne naložbe 100.001,00 100.001,00 

 IV. Kratkoročne poslovne terjatve 275.967,11 507.988,20 

   1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini     

   2. Kratkoročne poslovne terjatve kupcev 256.903,55 484.584,68 

   3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  19.063,56 23.403,52 

  V. Denarna sredstva  110.708,76 270.085,18 

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve  0 0 

 Zunaj bilančna sredstva 5.855.949,35 6.246.322,98 

           leto 2016 leto 2017 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2.108.059,82 2.551.718,41 

A. Kapital 1.648.775,58 1.783.223,39 

 I. Vpoklicani kapital 1.168.207,91 1.168.207,91 

 1. Osnovni kapital  1.168.207,91 1.168.207,91 

 2. Nepoklicani kapital – kot odbitna postavka    

 II. Kapitalske rezerve  59.941,49 59.941,49 

 III. Rezerve iz dobička  346.910,50 404.836,26 

  1. Zakonske rezerve 14.012,88 20.397,83 

  2. Rezerve za lastne deleže    

  3. Statutarne rezerve    

  4. Druge rezerve iz dobička  332.897,62 384.438,43 

 IV. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti  22.174,87 28.923,67 

 V. Preneseni čisti dobiček    

VI. Prenesena čista izguba   

VII: Čisti dobiček poslovnega leta  51.540,81    121.314,06 

VIII Čista izguba poslovnega leta    

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 

  1. Rezervacije    

  2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve   

C. Dolgoročne obveznosti 0 0 

   I. Dolgoročne finančne obveznosti 0  0 

  II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0  

 III. Odložene obveznosti za davek    
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 Č. Kratkoročne obveznosti 397.457,00 608.520,75 

   II. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini    

   2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank    

   3. Druge kratkoročne finančne obveznosti    

 III. Kratkoročne poslovne obveznosti  397.457,00 608.520,75 

   1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini   

   2. Kratkoročne poslovne obveznosti  do dobaviteljev 138.865,92 346.940,81 

   7. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti (tudi obveznice) do 

pridruženih podjetij 

  

   8. Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih 258.591,08 261.579,94 

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 61.827,24 159.974,27 

 Zunaj bilančne obveznosti 5.855.949,35 6.246.322,98 
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5.1.3. Rezultati poslovanja 2017 po dejavnostih  

 

 

 

  Vzdrževanje cest  Oskrba s pitno vodo   
Ravnanje z 

odpadki   
Čiščenje 
odpadne 

Odvajanje 
odpadne 

Pokopališka 
Sončna 

elektrarna 

  in javnih površin Storitev GJI 
Zbiranje 

odpadkov 
Odlaganje 
odpadkov 

Zbiranje Bio 
odpad. 

vode vode dejavnost   

Prihodki 1.433.246,42 390.186,74 226.528,77 494.956,74 195.156,19 40.133,87 380.701,54 339.435,70 38.683,88 4.564,55 

Prihodki od prodaje 1.197.399,51 355.131,40 298,89 398.020,81 152.631,62 39.908,49 211.833,79 189.453,98 38.458,50 4.564,55 

Prihodki iz naslova omrežnine     225.102,99       149.923,58 134.564,94     

Prihodki iz naslova subvencije       11.381,70 41.848,43           

Prihodki iz financiranja 6.073,97 2.125,85 759,23 2.885,14 455,54 151,85 1.366,63 1.214,80 151,85   

Izredni prihodki 2.941,30 1.029,46 367,66 1.397,12 220,60 73,53 661,79 588,26 73,53   

Prihodki posebnih storitev 226.831,64 31.900,03   81.271,97     16.915,75 13.613,72     

Odhodki 1.415.408,77 352.325,75 215.377,28 477.263,04 171.923,48 29.155,89 362.736,82 326.328,52 37.528,02 4.311,12 

Stroški materiala 256.553,67 67.936,61 17.249,89 71.046,20 698,63 3.083,30 70.887,91 39.673,36 6.528,26 -116,48 

Stroški storitev 740.789,24 63.621,40 5.641,71 97.111,88 161.589,50 12.601,25 121.830,64 91.033,96 20.255,48 4.427,60 

Amortizacija 93.092,89 9.397,70 1.036,01 9.512,73 621,61 228,12 2.122,79 4.658,15 207,20   

Najemnina infrastrukture     153.886,62 48.807,31     102.005,19 128.153,28     

Stroški dela 318.291,10 173.683,27 36.962,87 236.806,31 8.653,63 13.076,74 64.673,29 61.696,56 10.417,04   

Stroški prodanega blaga        10.913,39             

Drugi stroški 5.738,08 37.383,07 482,25 2.617,09 289,35 142,89 926,24 924,32 96,45   

Odhodki financiranja 83,79 2,70 10,43 39,63 6,26 2,09 97,26 16,89 2,09   

Izredni odhodki 860,00 301,00 107,50 408,50 64,50 21,50 193,50 172,00 21,50   

Dobiček/ Izguba 17.837,65 37.860,99 11.151,49 17.693,70 23.232,71 10.977,98 17.964,72 13.107,18 1.155,86 253,43 
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5.2. RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 

 

Pri vodenju poslovnih knjig in pripravi letnega poročila za leto 2017 smo uporabili SRS 2016. 

 

5.2.1. Bilanca stanja 

  
SREDSTVA (2.551.718,41 €) 

  

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (1.648.616,07 €) 

 

Dolgoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju, daljšem od leta dni. 

Sestavljajo jih neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve, opredmetena 

osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne poslovne 

terjatve in odložene terjatve za davek. 

 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (2.245,24 €) 

 

Neopredmeteno sredstvo je opredeljeno kot razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma 

fizično ne obstaja. Glede na možnost določitve dobe koristnosti, se neopredmetene sredstva 

razvrščajo v sredstva s končnimi dobami koristnosti in sredstva z nedoločenimi dobami 

koristnosti. Knjigovodska vrednost neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti se 

zmanjšuje z amortiziranjem. Neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti se amortizira v 

dobi koristnosti. 

 

Med neopredmetenimi sredstvi družba izkazuje programsko opremo za obračun komunalnih 

storitev, vodenje knjigovodstva in glavne knjige in program za evidentiranje praznjenja 

zabojnikov.  

 
II. Opredmetena osnovna sredstva (1.612.153,23 €) 

 

Opredmetena osnova sredstva so sredstva, ki jih ima podjetje v lasti ali finančnem najemu ali 

jih na drug način obvladuje ter jih uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev. 

Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za prepoznavanje, se ob začetnem 

prepoznavanju ovrednoti po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo njegova nakupna cena, uvozne in 

nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi 

za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve, stroški preizkušanja delovanja 

sredstva, ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. Od nakupne cene se odštejejo 

vsi trgovinski in drugi popusti.  

 

Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema in 

biološka sredstva. 

Pri zgradbah in opremi je treba ločevati stvari, ki se še gradijo ali izdelujejo, od stvari ki so že 

usposobljene za uporabo. 

Način obračunavanja stroškov amortizacije je opisan pri razkritjih stroškov amortizacije. 

 

a) Opredmetena osnovna sredstva podjetja (1.612.153,23 €) 
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Podatki v € 31.12.16 Deleži 31.12.17 Deleži % odpisanosti 

Zemljišča 103.256 7 103.256 7 0 

Zgradbe 1.040.754,06 68 1.027.577,54 63 7 

Proizvajalni stroji in naprave 393.088,79 25 481.319,22 30 74 

Druga oprema 0  0   

Investicije v teku      

Skupaj 1.537.099,32 100 1.612.153,23 100  

 

Pri opredmetenih osnovnih sredstvih podjetja nismo opravljali prevrednotenj. 
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PRILOGA 1 K BILANCI STANJA 

 
PREGLEDNICA GIBANJA OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2017 – SREDSTVA V LASTI DRUŽBE 

 
Nabavna oz. 

revalorizirana vrednost 
Zemljišča Zgradbe 

Oprema in nadomestni 

deli 
Drobni inventar 

Neopredmetena 

osnov. sred.  
Skupaj 

Stanje 1.1.2017 103.256,47 1.098.821,01 1.915.215,58 30.608,40 29.401,06 3.177.302,52 

Povečanja  5.241,62 190.165,51 588,68  195.995,81 

Zmanjšanja   288.372,77 5.499,02  293.871,79 

Prevrednotenje – oslabitve       

Prevrednotenje – okrepitve       

Stanje 31.12.2017 103.256,47 1.104.062,63 1.817.008,32 25.698,06 29.401,06 3.079.426,54 

Popravek vrednosti Zemljišča Zgradbe 
Oprema in nadomestni 

deli 
Drobni inventar Neopredmetena osnovna sredstva Skupaj 

Stanje 1.1.2017  58.066,95 1.523.691,29 29.043,90 22.650,57 1.633.452,71 

Povečanja        

Zmanjšanja   288,372,77 5.499,02  293.871,79 

Amortizacija  18.418,14 101.888,82 634,94 4.505,25 125.447,15 

Prevrednotenje – oslabitve       

Prevrednotenje – okrepitve       

Stanje 31.12.2017  76.485,09 1.337.207,34 24.179,82 27.155,82 1.465.028,07 

Neodpisana vrednost Zemljišča Zgradbe 
Oprema in nadomestni 

deli 
Drobni inventar Neopredmetena osnovna sredstva Skupaj 

Stanje 1.1.2017 103.256,47 1.040.754,06 391.524,29  1.564,50 6.750,49 1.543.849,81 

Stanje 31.12.2017 103.256,47 1.027.577,54 479.800,98 1.518,24 2.245,24 1.614.398,47 

 
Med investicijami v sredstva podjetja v letu 2017 so bil najpomembnejši nakupi: silos za shranjevanje soli, rovokopač 4*4 JCB 3CX, javna razsvetljava ob Komunali, kosilnice, 

računalniška oprema, pohištvo,,... 
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III. Dolgoročne finančne naložbe (34.217,60 €) 

 

Dolgoročna finančna naložba so finančna sredstva, ki jih ima podjetje, da bi z donosi, ki izhajajo 

iz njih povečalo svoje finančne prihodke. Finančne naložbe so večinoma naložbe v kapital drugih 

organizacij ali v finančne dolgove drugih organizacij, države, območja in občine ali drugih 

izdajateljev. Finančne naložbe se pri začetnem prepoznavanju razvrstijo v: finančna sredstva, 

izmerjena po pošteni  vrednosti prek poslovnega izida, finančne naložbe v posesti do zapadlosti 

v plačilo, finančne naložbe v posojila in za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 

 

Preglednica gibanja dolgoročnih finančnih naložb:  

   v € 

 
Druge dolgoročne 

finančne naložbe 

Stanje 1.1.2017 27.468,80 

Pridobitve  

Odtujitve     

Prevrednotenja – oslabitve  

Prevrednotenja – okrepitve 6.748,80 

Stanje 31.12.17   34.217,60 

 

Druge delnice in deleži (0 €) 

 

Med drugimi delnicami in deleži je evidentiran 50 % delež v družbi Karavanška voda d. o. o, ki 

pa je bil zaradi izkazane izgube družbe, v celoti oslabljen. 

 

Druge dolgoročne finančne naložbe (34.217,60 €) 

 

Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo 1.184 rednih delnic Zavarovalnice Triglav d. d.. Na 

zadnji dan trgovanja z delnicami, to je 29.12.2017, je borzna vrednost delnice znaša 28,90 €. 

Ker je vrednost delnic konec leta 2017 višja, kot je znašala evidentirana vrednost teh naložb v 

poslovnih knjigah komunalnega podjetja, je bil izkazan dobiček pri delnicah knjižen kot 

okrepitev delnic in kot povečanje rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti. 

 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (903.102,34 €) 

 
I. Zaloge  

 

Zaloge vključujejo zaloge materiala, surovin in trgovskega blaga. 

 

a). Material (24.114,96 €) 

b). Trgovsko blago (913,00 €) 

 

Na dan 31.12.2017 smo imeli v skladišču 913,00 € zalog namenjenih prodaji in 24.114,96 € 

zalog materiala. 

 

Računovodske usmeritve 

 

Zaloge so praviloma sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju 

proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru 
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rednega poslovanja. Stvar v zalogi se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot 

sredstvo, ko se ob upoštevanju prevzema na podlagi ustreznih listin začne obvladovati. 

 

Komunalno podjetje ima med zalogami materiala v letu 2017 zaloge vodovodnega materiala, 

črpalk in manjšo zalogo soli. Vrednosti teh zalog so se na zadnji dan leta 2017 ugotovile na 

podlagi opravljenega popisa zalog.  

Med zalogami trgovskega blaga pa so evidentirane zaloge neprodanih zabojnikov za odpadke 

namenjenih prodaji. 

 
II. Kratkoročne finančne naložbe (100.001,00 €) 

 

a.) Druge kratkoročne finančne naložbe (100.001,00 €) 

 

Družba ima na dan 31. 12. 2017 izkazano posojilo v višini 417,29 € še iz leta 2000, za katero je 

opravljena 100 % oslabitev in kratkoročni depozit v višini 100.001,00 € pri Gorenjski banki d. 

d.. 

 
III. Kratkoročne poslovne terjatve (507.988,20 €) 

 

a). Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (484.584,68 € ) 

 

Kratkoročne poslovne terjatve so tiste, ki zapadejo v plačilo v roku, krajšem od enega leta, pa 

tudi deli dolgoročnih terjatev, ki bodo zapadli v plačilo v enem letu po datumu bilance stanja. 

Terjatve vseh vrst se ob začetnem prepoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, 

ob predpostavki, da bodo poplačane. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v 

rednem roku ali v celotnem znesku, se štejejo za dvomljive. Terjatve za katere so začeti sodni 

postopki pa se štejejo za sporne.  

 

Podjetje Komunala Kranjska Gora d. o. o. med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do kupcev 

izkazuje naslednje vrste terjatev: 

        v € 

VRSTE KRATKOROČNIH TERJATEV Nominalni znesek 
Popravek 

vrednosti 
Po plačljiv znesek 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 688.230,37 203.645,69 484.584,68 

➢ Terjatve za komunalne storitve 274.725,62 180.217,70 94.507,92 

➢ Terjatve do občine 338.943,39  338.943,39 

Terjatve do drugih 74.561,36 23.427,99 51.133,37 

 

Podjetje oblikuje od terjatev za komunalne storitve popravek vrednosti glede na njihovo starost, 

in sicer v višini vseh tistih odprtih terjatev ob koncu leta, pri katerih je od zapadlosti v plačilo 

preteklo več kot eno leto.  

 

Pri terjatvah do občanov za komunalne storitve je izterjava dolgov zaradi nizkih zneskov in 

specifičnih primerov zelo težka. 

 

Pri drugih terjatvah se popravek vrednosti oblikuje od vseh terjatev, pri katerih je od zapadlosti 

preteklo več kot tri leta. 
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Problematične so predvsem terjatve pravnih oseb, kjer so bili uvedeni postopki prisilne 

poravnave ali stečaja in terjatve do občanov, kjer zaradi specifičnih primerov tveganja ni 

mogoče zmanjšati. Pojavljajo se primeri osebnih stečajev. 

 

Podjetje svojih terjatev nima posebej zavarovanih. 

 

b). Kratkoročne poslovne terjatve do drugih (23.403,52 €) 

 

Podjetje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do drugih v bilanci stanja izkazuje naslednje 

terjatve: 

 

VRSTE KRATKOROČNIH TERJATEV 31.12.2016 31.12.2017 I 17/16 

Kratkoročne terjatve do države za davke 19.063,56 23.403,52 1,23 

Druge kratkoročne terjatve 9  0 

 
IV. Denarna sredstva (270.085,18 €) 

 

Denarna sredstva predstavljajo gotovino, knjižni denar in denar na poti. Gotovina so bankovci, 

kovanci v blagajni. Knjižni denar je denar na računih pri banki. Denar na poti je denar, ki se iz 

blagajne prenaša na ustrezni račun pri banki. 

 

Na dan 31.12.2017 je imelo podjetje na transakcijskem računu 270.047,87 € denarnih sredstev 

in 37,31 € denarja v blagajni. 

 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (0 €) 

 

Po SRS 11 so kratkoročne aktivne časovne razmejitve terjatve in druga sredstva, ki se bodo 

predvidoma pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena. 

Kratkoročno odloženi stroški so po svojem nastanku zneski, ki še ne bremenijo dejavnosti in še 

ne vplivajo na poslovni rezultat. V letu 2017 podjetje nima oblikovanih kratkoročnih aktivnih 

časovnih razmejitev. 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (2.551.718,41 €)  

 

1) KAPITAL (1.783.223,39 €) 

 

Kapital je ostanek sredstev podjetja po odštetju vseh njegovih dolgov. Je obveznost do lastnika, 

ki pred prenehanjem podjetja ne zapade v plačilo. 

Sestavljajo ga osnovni kapital, vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, 

preneseni čisti poslovni izid, čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta.  

Celotni kapital družbe Komunala Kranjska Gora d. o. o. na dan 31.12.2017  znaša 1.783.223,54 

€. 

 
I. Vpoklicani kapital (1.168.207,91 €) 

 



KOMUNALA KRANJSKA GORA – LETNO POROČILO 2017 

   

Stran | 27  

 

1. Osnovni kapital (1.168.207,91€) 

 

Osnovni kapital družbe znaša 1.168.207,91 € in je v 100% lasti občine Kranjska Gora. 

 
II. Kapitalske rezerve (59.941,49 €) 

 

Med kapitalskimi rezervami se na podlagi določb ZGD-1 po novem izkazujejo zneski na podlagi 

odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala, ki se je prej izkazoval kot samostojna 

kategorija v okviru kapitala.  

 

III. Rezerve iz dobička (404.836,26 €) 

 

1. Zakonske rezerve (20.397,83 €) 

 

Zakonske rezerve so se v letu 2017 povečale za 6.384,95 €, kar predstavlja 5% čistega dobička 

leta 2017. 

 

2. Druge rezerve iz dobička (384.438,43 €) 

 

Med druge rezerve iz dobička je razporejen bilančni dobiček preteklih let in na osnovi sklepa 

nadzornega sveta družbe tudi dobiček poslovnega leta 2016. 

 
IV. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti (28.923,67 €) 

 

Tu je evidentirana razlika med knjižno vrednostjo in pošteno vrednostjo delnic Zavarovalnice 

Triglav. 

 
V. Čisti dobiček poslovnega leta (121.314,06 €) 

 

V poslovnem letu 2017 je družba ustvarila čisti dobiček v višini 127.699,01 €. V skladu z 

določbami ZGD je 5% tega dobička razporedila med zakonske rezerve. 

 

2) DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (0 €) 

 

Sem spadajo dolgoročne finančne in poslovne obveznosti. 

 
I. Dolgoročne finančne obveznosti (0 €) 

 

1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank (0 €) 

 
II. Dolgoročne poslovne obveznosti (0 €) 

 

Podjetje nima dolgoročnih obveznosti. 

 

3) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (608.520,75 €) 

 

V to kategorijo spadajo kratkoročne finančne in poslovne obveznosti. 
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I. Kratkoročne finančne obveznosti (0 €) 

 

1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank (0 € ) 

 
II. Kratkoročne poslovne obveznosti (608.520,75 €) 

 

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (346.940,81 €) 

 

Dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba vrniti 

oziroma poravnati, zlasti v denarju. Kot posebna vrsta dolgov se obravnavajo odložene 

obveznosti za davek. Pripoznavanje dolgov v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se 

odpravijo, če je obveznost, določena v pogodbi ali drugem pravnem aktu, izpolnjena, 

razveljavljena ali zastarana (in je organizacija ne namerava poravnati). 

 

Kratkoročne poslovne obveznosti so se v primerjavi z lanskim letom povečale. Postavka 

predstavlja dolgove na osnovi prejetih računov za opravljene storitve in dobave konec leta, le-

te pa bodo zapadle v plačilo v novem poslovnem letu.  

 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih (261.579,94 €) 

 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti v podjetju Komunala obsegajo naslednje postavke: 

 

                                                                                                                                                   v € 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 31.12.2017 31.12.2016 I 17/16 

Kratkoročne obveznosti za prejeta posojila do drugih    

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 89.732,62 69.644,03 1,29 

Kratkoročne obveznosti do države 166.209,13 188.627,17 0,88 

Druge kratkoročne obveznosti 5.638,19 319,88 17,61 

 

4) KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (159.974,27 €) 

 

Pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške oziroma vnaprej vračunane 

odhodke in odložene prihodke, ki se izkazujejo posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste. 

 

Med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami je evidentirana prejeta neporabljena 

sredstva iz naslova unovčenja bančne garancije v višini 51.742,99 €, ter poračun najemnine za 

leto 2017 za gospodarsko javno infrastrukturo v višini 108.231,28 €. 

 

ZABILANČNA EVIDENCA (6.246.322,98 €) 

 

Bančne garancije in prejete menice 

Podjetje Komunala je, v skladu z gradbeno pogodbo, od izvajalca gradbenih del prejelo bančno 

garancijo za čas garancijske dobe za izgradnjo kompostarne in sicer do avgusta 2022. Vrednost 

bančne garancije znaša 23.909,91 €.  

Vrednost osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture v najemu 
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Izvajalec gospodarskih javnih služb mora v skladu z določili SRS 32.9 v zabilančni evidenci 

razkriti vrednost osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture, ki jo ima v najemu. 

Komunala Kranjska Gora d. o. o. ima za opravljanje gospodarskih javnih služb oskrba s pitno 

vodo, odvoz odpadkov, čiščenje in odvajanje odpadne vode v najemu infrastrukturo, katere 

vrednost znaša 6.222.413,07 €. 

 

5.2.2. Izkaz poslovnega izida 

 
PRIHODKI  

 

Ugotavljanju prihodkov je namenjen SRS 15. Po njem se prihodki podjetja razčlenjujejo na 

poslovne, finančne in druge. Poslovni prihodki in finančni prihodki se štejejo kot redni prihodki.  

Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih 

cen, navedenih v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali 

kasneje, zaradi zgodnejšega plačila. 

 

Razčlenitev posameznih vrst prihodkov 

 

Razčlenijo se le tiste vrste prihodkov, ki predstavljajo pomembne zneske. V okviru razkrivanja 

postavk izkaza poslovnega izida se prihodki razkrivajo po njihovih naravnih vrstah (razčlenitev 

po posameznih dejavnostih). 

 

Prihodki od poslovanja (3.467.826,16 €) 

 

Čisti prihodki od prodaje (3.467.826,16 €) 

 

Čisti prihodki od prodaje so se glede na lansko leto povečali za 39 %, predvsem zato, ker smo 

dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadne vode opravljali celo leto ter izvajali dodatne storitve 

za občino. 

 

Prihodki iz naslova omrežnin so znašali 477.612,11 €, prihodki iz naslova GJS 1.333.479,25 €, 

prihodki iz proračuna 1.351.236,18 €, prihodki iz naslova tržnih dejavnosti pa 305.498,62 €. 

 

 

 
Graf 3: Prihodki od prodaje 

38%

39%

14%

9%

Prihodki GJS

Prihodki iz proračuna

Prihodki omrežnine

Prihogki iz tžnih dejavnosti



KOMUNALA KRANJSKA GORA – LETNO POROČILO 2017 

   

Stran | 30  

 

 

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, regresi) (53.230,13 €)  

 

V okviru te postavke izkazujemo poslovne prihodke povezane s poslovnimi učinki, ki so po 

določbi SRS 15.14 dotacije, subvencije, regresi, premije,… 

Podjetje je v letu 2017 prejelo 53.230,13 € subvencij in sicer za subvencioniranje cene 

gospodarske javne infrastrukture zbiranja in odlaganja odpadkov. 

 

Finančni prihodki (15.184,86 € ) 

 

Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami pa tudi s terjatvami. 

 
I. Finančni prihodki iz deležev (2.960,00 €) 

 

Prihodki iz deležev v drugih družbah v letu 2017 znašajo 2.960,00 € in predstavljajo prejete 

dividende za delnice Zavarovalnice Triglav. 

 
II. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (12.224,86 €) 

 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev izkazujejo prihodke iz obračunanih obresti iz poslovnih 

terjatev. 

 

Drugi prihodki (7.353,26 €) 

 

Druge prihodke sestavljajo prejete odškodnine prejete od zavarovalnice, kjer imamo zavarovano 

premoženje. 

 

ODHODKI  

 

Stroški blaga, materiala in storitev (2.296.209,79 €) 

 

Stroški blaga, materiala in storitev so se v letu 2017 glede na lansko leto povečali za 55%, zaradi 

izvajanja dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadne vode in izvajanja dodatnih storitev za 

občino. 

 

Stroški porabljenega materiala (533.541,34 €) 

 

Razčlenitev stroškov materiala in predstavitev knjigovodskih podatkov (v €) 

 
Konto Naziv 2016 2017 I 17/16 

 Stroški porabljenega materiala 211.946,03 316.356,82 1,49 

 Stroški pogonskega goriva 54.648,32 68.147,98 1,25 

 Stroški porabljene električne energije 39.868,87 65.510,50 1,64 

 Stroški nadomestnih delov za vzdrževanje 41.765,47 35.411,83 0,85 

 Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 10.848,96 11.200,21 1,03 

 stroški pomožnega materiala 23.888,40 36.914,00 1,54 

 SKUPAJ 382.966,05 533.541,34 1,39 
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Stroški porabljenega materiala so se leta 2017 v primerjavi s preteklim letom povečali za 39 %. 

Največ se je povečal strošek električne energije, ker smo celo leto 2017 upravljali čistilno 

napravo. Posledično so višji tudi stroški porabljenega materiala kot tudi pomožnega materiala.  

 

Stroški storitev (1.751.755,06 €) 

 

Razčlenitev stroškov storitev in predstavitev knjigovodskih podatkov (v €)  

Konto Naziv 2016 2017 I 17/16 

 Stroški prevoznih storitev 43.238,27 72.774,79 1,68 

 Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 92.564,94 120.693,04 1,30 

 Najemnine 273.276,78 421.014,67 1,54 

 Povračila stroškov v zvezi z delom 753,40 3.679,78 4,88 

 Stroški bančnih storitev in zavarovanja 33.895,62 33.791,13 0,99 

 Stroški intelekt., osebnih ,zdrav., odvet. storitev 39.439,28 37.010,50 0,94 

 Stroški reklame in reprezentance 4.840,70 4.532,63 0,94 

 Stroški storitev fizičnih oseb 47.196,86 46.522,89 0,99 

 Storitev deponije na MM 162.297,88 158.204,48 0,97 

 Druge storitve 172.291,06 365.912,13 2,12 

 Stroški tujih proizvodnih storitev 227.179,60 487.619,02 2,15 

 SKUPAJ 1.096.974,39 1.751.755,06 1,60 

 

Stroški storitev leta 2017 so se v primerjavi z lanskim letom povečali za skoraj 60 %. V letu 2017 

je družba celo leto opravljala storitvi odvajanje in čiščenje odpadne vode, zato je v primerjavi z 

lanskim letom višji strošek najemnin. Stroški prevoznih storitev so se v letu 2017  v primerjavi z 

lanskim letom povečali za 68 %. Zelo so se je povečali tudi stroški tujih proizvodnih storitev in 

drugih storitev. Višji stroški storitev so nastali zaradi izvajanja dodatnih storitev po naročilu 

občine in celoletnega izvajanja storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode.. 

 

Stroški dela (924.260,84 €) 

 

V skladu z določbami kolektivne pogodbe in akti podjetja, je vsako delovno mesto razvrščeno v 

ustrezni tarifni in plačilni razred ter ovrednoteno z ustreznim koeficientom, ki odraža razmerje 

do najenostavnejšega dela. Plača zaposlenega je sestavljena iz osnovne plače, dodatka za 

delovno dobo ter dela plače na podlagi individualno ocenjene delovne uspešnosti in dodatka za 

posebne pogoje dela. Dodatki k osnovni plači so določeni za delovno dobo v višini 0,5% od 

osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe, ter 0,5 % dodatka za vsako izpolnjeno leto 

pri delodajalcu, vendar največ do višine 10%. Delavcem se osnovna postavka poveča za 15% za 

izmensko oziroma nočno delo (zimska služba, odpravljanje okvar na vodovodu,…), za 30% za 

nadurno delo in za 50% za nadurno delo ob nedeljah in praznikih ter dodatek za pripravnost in 

dežurstvo na domu. 

 

Družba je v letu 2017 obračunala za 690.249,54 € bruto plač in nadomestil plač, stroški 

socialnih zavarovanj pa so znašali 124.081,49 €, drugi stroški dela pa 109.929,81 € (regres za 

letni dopust, prehrana, prevoz na delo, jubilejne nagrade, odpravnina ob upokojitvi,...). 
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Stroški dela so se v primerjavi z lanskim letom povečali za skoraj 17 % zaradi zaposlitve novih 

delavcev. Poleg tega smo celo leto 2017, v skladu z kolektivno pogodbo dejavnosti, delavcem 

plačevali prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.  

 

Nihče od zaposlenih v podjetju v letu 2017 ni vložil nobenih zahtev za kakšna dodatna izplačila 

na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta oziroma pogodbe o zaposlitvi, s katerim 

se podjetje ne strinja. 

 

Odpisi vrednosti (121.040,27 €) 

 

Amortizacija (120.850,65 €) 

 

Amortizacija se obračunava od vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev. 

Osnovna sredstva podjetja se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega 

posameznega osnovnega sredstva. 

Amortizacijske stopnje za istovrstna sredstva so enake. 

Pri vseh sredstvih se za obračun stroškov amortizacije za posamezno poslovno leto ter v 

obračunskih obdobjih znotraj leta, uporablja enakomerna časovna metoda. 

 

Amortizacija osnovnih sredstev (120.850,65 €) 

 

V primerjavi s predhodnim letom se je strošek amortizacije zmanjšal, ker je določena oprema že 

v celoti amortizirana.  

 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (0 €) 

 

 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (189,62 €) 

 

V letu 2017 je bil za vse terjatve, ki jim je potekel zastaralni rok, oblikovan popravek vrednosti 

v višini 189,62 €.  

 

Drugi poslovni odhodki (48.599,73 €) 

 

Drugi poslovni odhodki predstavljajo stroške, ki niso vezani na prihodke. To so razne takse, 

sodni stroški in dajatve, med katerimi  je izkazano tudi vodno povračilo. V primerjavi z lanskim 

letom se odhodki niso bistveno povečali. 

 

Finančni odhodki (98,06 €) 

 
I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 € 

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 € 

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 98,06 € 

 

V tej postavki se izkažejo oslabitve finančnih naložb, obresti in tečajne razlike od poslovnih 

dolgov. Družba je v letu 2017 plačala 98,06 € zamudnih obresti. 
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Drugi odhodki (2.150,00 €) 

 

Podjetje v letu 2017 v tej postavki izkazuje donacije, nakazane humanitarnim, vzgojno-

izobraževalnim, kulturnim, ekološkim organizacijam in v splošno koristne namene. 

 

5.3. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (127.699,01 

€) 

 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je seštevek vseh prihodkov, povečan ali zmanjšan za 

spremembo vrednosti zalog ter zmanjšan za seštevek vseh odhodkov, tudi odhodka za davek. 
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5.4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA IN BILANČNEGA DOBIČKA 

 
IZKAZ GIBANJA KAPITALA 

 

 Osnovni Kapitalske  Rezerve iz dobička  Presežek 
Preneseni 

čisti 
 Čisti poslovni izid Skupni 

IZKAZ GIBANJA 

KAPITALA 
kapital rezerve      

iz 

prevred. 

poslovni 

izid 
 poslovnega leta kapital 

ZA LETO 2017   Zakonske Rezerve Lastne Statu- Druge  Preneseni Prenesena Čisti Čista  

   rezerve za lastne delnice/ tarne rezerve iz  čisti čista dobiček izguba  

    delnice/ deleži rezerve dobička  dobiček izguba poslovnega poslovnega  

v EUR (brez 

centov) 
   deleže odbitek      leta leta  

 I/1 II III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 IV V/1 V/2 VI/1 VI/2 VII 

Stanje konec 

prejšnjega 
             

poročevalskega 

obdobja 
1.168.207,91 59.941,49 14.012,88 0 0 0 332.897,62 22.174,87 0 0 51.540,81 0 1.648.775,58 

Preračun za nazaj 0 0  0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Prilagoditev za 
nazaj 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Začetno stanje              

poročevalskega 

obdobja 
1.168.207,91 59.941,49 14.012,88 0 0 0 332.897,62 22.174,87  0 51.540,81 0 1.648.775,58 

Spremembe 

lastniškega 

kapitala 

             

transakcije z 

lastniki 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celotni 

vseobsegajoči 

donos 

             

poročevalskega 

obdobja 
0 0 0 0 0 0 0 6.748,80 0 0 121.314,06 0 128.062,86 

Vnos čistega 
poslovnega izida 

             

poročevalskega 

obdobja 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.314,06 0 121.314,06 

Spremembe 
presežka iz 

             

prevrednotenja 
neopred. sredstev 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Spremembe 

presežka iz 
             

prevrednotenja 
opredmetenih OS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spremembe 

presežka iz 
             

prevrednotenja 
finančnih naložb 

0 0 0 0 0 0 0 6.748,80 0 0 0 0 6.748,80 

Druge sestavine 

vseobsegajočega 
             

donosa 

poročevalskega 

obdobja 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spremembe v 

kapitalu 
0 0 6.384,95 0 0 0 51.540,81 0 0 0 -51.540,81 0 6.384,95 

Končno stanje 

poročevalskega 
             

obdobja 1.168.207,91 59.941,49 20.397,83 0 0 0 384.438,43 28.923,67 0 0 121.314,06 0 1.783.223,39 
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BILANČNI DOBIČEK V LETU 2017 

                                                                                                                                               v  € 
a)      Čisti poslovni izid poslovnega leta 127.699,01 

b) +   preneseni čisti dobiček  

c) -    prenesena čista izguba  

 +   zmanjšanje rezerv iz dobička  

 + zmanjšanje kapitalskih rezerv  

Č) - Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave (zakonskih  

rezerv, rezerv za lastne deleže in statutarnih rezerv)  

-6.384,95 

d) - Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in 

nadzornega sveta (drugih rezerv iz dobička) 

0 

e)  =    bilančni dobiček 121.314,06 

 

 

5.4.1. Predlog sklepa nadzornega sveta o razporeditvi bilančnega dobička 

 

Ugotovitev bilančnega dobička: 

Bilančni dobiček družbe za leto 2017 znaša 121.314,06 € in je sestavljen iz čistega dobička leta 

2017. 

 

Razporeditev bilančnega dobička: 

Uprava predlaga lastniku družbe, da se dobiček v višini 121.314,06 € razporedi v druge rezerve 

iz dobička. 

  

Obrazložitev predloga sklepa: 

Podjetje se občasno srečuje z likvidnostnimi težavami, zato predlaga razporeditev bilančnega 

dobička v druge rezerve iz dobička. S tem se izboljšuje slaba pokritost trajnih sredstev. 

 

Izjava o odgovornosti poslovodstva 

Poslovodstvo zagotavlja, da je letno poročilo z vsemi sestavinami in deli sestavljeno in 

objavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi 

standardi. Pri tem ravna v skladu s pristojnostmi, skrbnostjo in odgovornostmi, kakor jih za to 

obliko družbe določa Zakon o gospodarskih družbah (Ul. RS 42/2006). 

 

Izjava o upravljanju družbe 

 

Podjetje podaja v skladu z določilom petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah 

Izjavo o upravljanju družbe. 

Podjetje ne uporablja kodeksa o upravljanju, saj referenčnega kodeksa za družbe, ki izvajajo 

lokalne gospodarske javne službe ni sprejetega. 

Podjetje spoštuje in pri upravljanju uporablja predpise, ki jih določa državna in občinska  

zakonodaja ter akt o ustanovitvi podjetja in drugi interni akti. 
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6. RAZVOJ  
 

6.1. RAZVOJNI NAČRTI 

 

Javno komunalno podjetje Kranjska Gora, d.o.o., je bilo ustanovljeno z namenom, da se 

dolgoročno in trajno zagotovi opravljanje gospodarskih služb na kakovosten, cenovno ugoden 

in okolju prijazen način. Naše poslanstvo je zagotavljanje stalnega in transparentnega izvajanja 

javnih storitev. 

Prizadevamo si doseči zadovoljstvo uporabnikov s hitro, celovito in prijazno izvedbo storitev. 

Trudimo se za sodelovanje in neposreden stik z uporabniki in lokalno skupnostjo, tako da jih čim 

bolj informiramo o vseh naših ukrepih in novostih. Za delo v podjetju želimo zagotoviti vsem 

zaposlenim osnovne potrebe, razviti vrednote timskega dela in imeti  posluh za novosti in 

izboljšave. Zavedamo se, da je uspeh izvajanja naših storitev odvisen od sposobnosti, znanja, 

veščin in motivacije zaposlenih ter njihovega vzajemnega odnosa z uporabniki in poslovnimi 

partnerji. Z  uresničevanjem naštetih načel skušamo dosegati visoko stopnjo kakovosti 

poslovanja.  

 

Proces ravnanja z odpadno vodo 

V letu 2017 smo veliko naredili na področju ločevanja mešanih kanalov. Zaključili smo dva večja 

projekta. To sta ločevanje meteorne vode v naselju Bezje in TGC centru. Nosilec obeh projektov 

je bilo Komunalno podjetje Kranjska Gora. Pričeli pa smo tudi s projektom Vršiška cesta, za kar 

smo pridobili vsa soglasja. Z deli bomo pričeli  v spomladanskih mesecih, takoj, ko bodo 

vremenske razmere dopuščale izvedbo del. Leto 2017 je bilo tudi prvo leto od prevzema 

kanalizacijskega sistema.  Pridobili smo podatke o delovanju sistema in stroških, ki bodo 

podlaga za vse nadaljnje odločitve, predvsem za nakup strojne mehanizacije. Na podlagi 

podatkov, ki smo jih dobili, smo v preteklem letu k sodelovanju povabili zunanje svetovalce za 

strokovno svetovanje za posodobitev sistema in posledično zmanjšanje stroškov, predvsem na 

čistilni napravi. 

 
Ločevanje meteorne vode v TGC v Kranjski Gori 

 

Proces ravnanja z odpadki 

V procesu ravnanja z odpadki bomo nadaljevali s posodobitvijo sistema  zbiranja in prevoza 

odpadkov na odlagališča. V preteklem letu smo že izvedli posodobitev na zbiranju odpadnega 

lesa in odpadnega gradbena materiala. S tem so se bistveno znižali  stroški prevoza in odlaganju 

materiala. Občina je konec leta 2017 kupila  320 zabojnikov za zbiranje embalaže, ki jih bo v 

začetku leta podelili občanom. Zelo  bomo veseli, da se bo za brezplačni najem zabojnikov 

odločilo čim več občanov saj bomo s tem bistveno zmanjšali uporabo plastičnih vrečk. V začetku 

leta smo  pričeli z akcijo Zbiranje odpadnega jedilnega olja in učencem 4. razredov predstavili 

pravilni način zbiranja. Vsi učenci so prejeli tudi posebno posodo za zbiranje odpadnega 

jedilnega olja. Odpadno olje  prevzemamo v Zbirnem centru na Tabrah, prvi odzivi so zelo dobri, 

kar nam daje energijo da bomo s podobnimi akcijami še nadaljevali. V začetku leta smo 
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podpisali  pogodbo s podjetjem Center ponovne uporabe iz Ormoža, ki bo prevzemal artikle, 

primerne za ponovno uporabo. Z zbiranjem artiklov bomo pričeli aprila.  

 

Proces oskrbe s pitno vodo 

Kot vsa leta bo glavni cilj našim uporabnikom zagotoviti neoporečno vodo v zadostnih količinah 

brez dodatne obdelave. Glede na preiskave in kemijske analize odvzetih vzorcev pitne vode iz 

vodovodnih sistemov lahko ugotovimo, da je pitna voda ustrezna oskrba z vodo pa varna. V 

vzorcih, ki so bili vzeti na Dovjem se je v osmih primerih pojavila prevelika količina bakterij 

vrste skupni kaliformi, ki nam služijo samo kot indikatorski parameter onesnaženja pitne vode 

in neposredno niso nevarne za zdravje uporabnikov. Glede na analizo vzorcev smo se odločili 

da v Anceljnov vodohran, namestimo nov analizator klora, novo sončno elektrarno s katero 

bomo  zagotovili  nemoteno dobavo električne energije. V dolgoročnem planu pa je načrtovana 

povezava z novim vodohranom Dovje, vse priprave za izvedbo povezave so bile izvedene v 

začetku leta. V letošnjem letu   bomo prevzeli novi vodohran v Podkorenu, kar bo zelo velika 

pridobitev za naše podjetje in uporabnike. 

 
Aceljnov vodohran – nova sončna elektrarna 

 

Proces vzdrževanja javnih površin 

Na omenjenem procesu je bilo v preteklem letu narejeno zelo veliko, predvsem na področju 

vzdrževanja javnih površin v zimskem času, zimska služba. Z nakupom silosa smo bistveno 

zmanjšali odzivni čas, ki je v času poledice izrednega pomena. Odločitev za nakup novega 

rovokopača JCB 3CX se je izkazala za več kot pravilna odločitev saj je bil omenjeni stroj 

nepogrešljiv pri izvajanju storitev v zimski službi.  V letošnjem letu bomo posodobili  posipanje 

s traktorji.   Do začetka nove zimske sezone bomo  kupili dva nova avtomatska posipalca in tako 

pripomogli k zniževanju porabe posipnih materialov. Kupili bomo tudi dve novi dvostopenjski 

frezi. Za posipanje smo uporabljali kameno sol, ki je bila visoke kvalitete  tako da ni prihajalo 

do zastojev. Pripravili  smo tudi nove cenike, kjer bomo ceno soli znižali za 15%, vse preostale 

cene pa bomo znižali za 3%. 

 
Silos- nakladanje soli 
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Proces pogrebno pokopališke storitve 

Tudi v procesu pokopališke storitve je bilo v preteklem letu narejenega izredno veliko. Na 

pokopališču v Kranjski Gori smo uredili brežine in asfaltirali vse površine pred mrliškimi 

vežicami in dostopne poti do pokopališča. Na pokopališču na Dovjem smo odstranili tiso , 

zamenjali ploščice na severni strani mrliških vežic in podaljšali streho na zahodni strani objekta. 

V letošnjem letu bomo na pokopališču na Dovjem zamenjali kamnito podlago med grobovi, 

varovalno ograjo in sanirali oporni zid na starem delu pokopališča. Na pokopališču v Ratečah 

bomo zamenjali kamnito podlago in sanirali vhod pred mrliškimi vežicami. 

 

 
Dostopna cesta na vzhodni strani pokopališča v Kranjski Gori 

 

 

Zaključek  

V podjetju Komunala Kranjska Gora se bomo še naprej prizadevali, da družbena odgovornost 

postane trajnostna oblika. Odgovornost do okolja ne razumemo kot cilj, ampak kot zahtevno pot 

nenehnega iskanja najboljših rešitev in izboljšav, ki krepijo zaupanje v naše sposobnosti in delo 

ter povečujejo zadovoljstvo naših uporabnikov. Na tej poti je pomemben prispevek vsakega 

zaposlenega. Skozi komuniciranje širimo zavedanje vseh o posebnostih njihovega prispevka h 

kakovosti in odličnosti, razvijamo njihove sposobnosti in motiviranost, da prispevajo k 

uresničevanju ciljev podjetja.   
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6.2. FINANČNI NAČRT  

 

V skladu s 7. členom Akta o ustanovitvi podjetja smo pripravili finančni načrt za leto 2018. 

Finančni načrt je pripravljen na osnovi ocene pričakovanega obsega prodaje proizvodov in 

storitev in pričakovanih stroških.  

 
PRIHODKI: 

 

Pričakujemo, da bomo v letu 2018 ustvarili 3.740.000 € prihodkov. Prihodki bodo v primerjavi 

z letom 2017 višji za skoraj  5 %, ker bomo v letu 2018 za občino opravljali še več dodatnih 

storitev.  

 
STROŠKI: 

 

Pri stroških materiala in storitev pričakujemo, da se bodo, zaradi višjih prihodkov,  povečali za 

približno 5 % in bodo znašali 2.400.000 €. Od tega bodo stroški materiala 600.000 €, stroški 

storitev pa 1.800.000 €. 

Seveda pa so z večjimi prihodki povezani tudi višji stroški dela, ki so odvisni predvsem od števila 

opravljenih delovnih ur. Za leto 2018 ocenjujemo, da bodo stroški dela znašali 1.100.000 €. V  

primerjavi z lanskim letom se bo strošek dela povečal za 19%. 

 
ODPISI VREDNOSTI: 

 

V letu 2018 bo strošek amortizacije malenkost višji kot leta 2017, zaradi celoletnega obračuna 

amortizacije opreme, ki smo jih nabavili konec leta 2017. Ocenjujemo, da bo strošek 

amortizacije znašal 125.000 €.  

 
FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI: 

 

Ocenjujemo, da bomo v letu 2018 ustvarili približno toliko finančnih prihodkov in odhodkov kot 

leta 2017.  

 
DRUGI PRIHODKI IN ODHODKI: 

 

Izredni prihodki zajemajo prihodke iz prejetih tožb. 

 

POSLOVNI IZID: 

 

Na osnovi ocen pričakovanih prihodkov in odhodkov načrtujemo, da bomo leto 2018 zaključili 

z dobičkom v višini 53.500 €. 
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7. POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2018 
 
 v EUR 

Čisti prihodki od prodaje 3.740.000 

- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospod. javnih služb 3.490.000 

- čisti prihodki od drugih dejavnosti 250.000 

Sprememba vrednosti zalog proizvodnje in nedok. proizvodnje  

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve  

Drugi poslovni prihodki – prejete subvencije  

Stroški blaga materiala in storitev 2.400.000 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala  

Stroški porabljenega materiala 600.000 

Stroški storitev 1.800.000 

Stroški dela 1.100.000 

Stroški plač 825.000 

Stroški socialnih zavarovanj 145.000 

Drugi stroški dela 130.000 

Odpisi vrednosti 135.000 

Amortizacija in prevrednot. poslovni odhodki pri neopred. dolg. sred. in opredmetenih 

OS 135.000 

- amortizacija osnovnih sredstev podjetja 125.000 

- prevrednotovalni poslovni odhodki  

- prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova infrastrukture  

- prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja  

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 10.000 

Drugi poslovni odhodki 50.000 

Finančni prihodki iz deležev  

Finančni prihodki iz posojil 1.000 

Fin. prihodki iz posojil danih drugim 1.000 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  

Finančni odhodki 500 

Drugi finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 500 

Drugi prihodki 500 

- drugi  prihodki 500 

Drugi odhodki 2.500 

Dobiček iz poslovanja 53.500 
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8. PLAN PORABE AMORTIZACIJE V LETU 2018 

 
Podjetje je na podlagi ocenjene višine amortizacije za leto 2018 pripravilo plan investicij. Plan 

porabe amortizacije je prikazan v preglednici. 

 

 
 PLANIRANE INVESTICIJE                        ZNESEK                             VIRI SREDSTEV                            

 
Okvirna nabavna vrednost 

v € 
Amortizacija v € Kredit v € 

Odvajanje in čiščenje odpadne 

vode 
   

Drobno orodje  2.000,00 2.000,00  

Oskrba s pitno vodo    

Drobno orodje  2.000,00 2.000,00  

Ravnanje z odpadki    

Viličar 12.000,00 12.000,00  

Vzdrževanje javnih površin    

Avtomatski posipalec za Valtro 6.500,00 6.500,00  

Avtomatski posipalec za John 

Deer 
6.500,00 6.500,00  

Ročna freza Honda 7.700,00 7.700,00  

Dodelava nadstrešnice 11.000,00 11.000,00  

Freza za Kahlbacher za Mustang 19.300,00 19.300,00  

Freza za Unimog  25.000,00 25.000,00  

Tovorno vozilo skupne mase do 

3500 kg 
30.000,00 30.000,00  

Informatika    

Novi računalniki  3.000,00 3.000,00  

SKUPAJ 125.000,00 125.000,00  

 

 

 

Poročilo pripravili:                                                                                   Direktor : 

                                                                                                                            

 Henrika Zupan                                                                                        Blaž Knific 

Roman Tomaš 

Blaž Knific 
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PLAN PORABE AMORTIZACIJE V LETU 2018 – dopolnitev plana 

 

Podjetje je na podlagi razpoložljive amortizacije, ki je načrtovana za leto 2018 izvedlo plan 

porabe na osnovi podjetja kot celoto. Izmed predlogov, ki smo jih prejeli od vodij procesov in 

delavcev smo se odločili za najbolj potrebne investicije, ki so prikazane v preglednici. 

 
 

 PLANIRANE INVESTICIJE                        ZNESEK          VIRI SREDSTEV                            

 
Okvirna nabavna vrednost 

v € 
Amortizacija v € 

Kredit, lastna 

sredstva v € 

Proces ravnanja z odpadno vodo    

Drobno orodje               2.000,00 2.000,00  

Pogrebno pokopališke storitve    

Drobno orodje  1.000,00 1.000,00  

 

 
   

Drobno orodje 1.000,00 1.000,00  

Proces ravnanja s odpadki    

Viličar 12.000,00 12.000,00  

Vzdrževanje javnih površin    

Avtomatski posipalec za Valtro 6.500,00 6.500,00  

Avtomatski posipalec John Deer 6.500,00 6.500,00  

Ročna freza Honda 7.700,00 7.700,00  

Dodelava nadstrešnice 11.000,00 11.000,00  

Freza za Mustang Kahlbacher 19.300,00 19.300,00  

Tovorno vozilo skupne mase do 

3500 kg 
66.00,00 55.000,00 

11.000,00 

 

Informatika    

Novi računalniki  2.000,00 2.000,00  

Telefonija 1.000,00 1.000,00  

 

SKUPAJ 

136.000,00 125.000,00 11.000,00 

 

 

 

                                                                                                                                    Direktor: 

                                                                                                      

                                                   Blaž Knific 
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9. PRILOGE 
 

9.1. - priloga 1  
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