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1. PREDSTAVITEV PODJETJA na dan 31.12.2017 

 
1.1. Osnovni podatki o podjetju: 
 

Sedež podjetja in osnovni podatki 

Naziv podjetja:  Javno podjetje  KOMUNALA 
VODICE, d.o.o. 

Sedež podjetja:  Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice 
Vrsta družbe:  Javno podjetje 
Telefon:  01/833 25 00 
Faks:  01/833 25 09 
Elektronski naslov:  sprejemna@jpk-vodice.si 
Internetni naslov:  http://www.vodice.si/ 
Šifra dejavnosti:  36000 
Matična številka:    2135655 
Davčna številka:  SI85158640 
Število redno zaposlenih na dan 31.12.2017:  6,5 
Celotni prihodek podjetja v letu 2017 v EUR:   682.284,19 EUR 

 
Lastništvo podjetja: 
   
Javno podjetje Komunala Vodice, d. o. o. je gospodarska družba v 100 % lasti občine 
Vodice.  
Osnovni kapital javnega podjetja znaša: 20.865,00 EUR 
 
1.2. Predstavitev vodstvene ekipe 
 
V skladu z 281. členom ZGD-1 je  glavna  funkcija  nadzornega  sveta,  da  nadzoruje  
vodenje    poslov družbe. Nadzorni svet lahko pregleduje in preverja knjige in 
dokumentacijo družbe,  njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter 
druge stvari. Nadzorni svet  lahko od uprave zahteva kakršnekoli informacije, potrebne 
za izvajanje nadzora. 
Dva člana Nadzornega sveta JP Komunala Vodice, d.o.o. imenuje Občinski svet Občine 
Vodice(ustanovitelj), enega člana imenuje podjetje v skladu z zakonom o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju. 
 
Člani Nadzornega sveta so imenovani za obdobje štirih let (sedanji mandat se izteče v 
letu 2019) z možnostjo večkratnega imenovanja. 
 

Nadzorni svet JP Komunala Vodice, d.o.o. 

Predsednik  Franc KOSI, univ. dipl. oec 

Član:  Miran SIRC, univ. dipl. org 
Član:  Katarina TAVČAR 

 
Direktor je odgovoren za zakonito delo podjetja. Imenuje in razrešuje ga ustanovitelj. 
Imenovan je za obdobje štirih let (sedanji mandat se izteče v letu 2019), z možnostjo 
večkratnega imenovanja. 
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Poslovodstvo JP Komunala Vodice, d.o.o. 

Direktor:  Jure VRHOVNIK, ing. str 

 
Osnovni podatki: 
Naziv podjetja:    JP KOMUNALA VODICE, d.o.o. 
Vrsta družbe:              Javno podjetje 
Matična številka:    2135655 
Davčna številka:    85158640 
Osnovni kapital:    20.865,00 EUR 
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2. UVOD 
 
Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. je bilo ustanovljeno v letu 2005, kot družba z 
omejeno odgovornostjo, ki opravlja dejavnosti kot gospodarske javne službe. Pristojnosti 
oz. področje delovanja posameznih javnih služb so bile podjetju podeljene s strani 
Občine Vodice. Javno podjetje je bilo ustanovljeno za opravljanje lokalnih gospodarskih 
javnih služb in v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja. (Uradno glasilo občine 
Vodice, št. 5/16  - uradno prečiščeno besedilo in popravek 6/16 ).  
 
S 1.1.2017 Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. skladno z reorganizacijo OV in JPKV 
in medsebojno pogodbo o izvajanju storitev, opravlja spodaj opisane dejavnosti, katere 
se delijo v obvezne gospodarske javne službe in ostale dodatne/prevzete storitve ter 
storitve proste na trgu.  
 
Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. izvaja v okviru obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb naslednje dejavnosti:   
 

1. oskrba s pitno vodo,  
2. odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,  
3. čiščenje komunalne odpadne vode, 
4. oskrba industrijskih porabnikov z vodo* ter oskrba naselij s požarno vodo v javni 

rabi,  
5. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč (samo upravljanje in 

urejanje pokopališč; pokopališče Vodice in pokopališče Skaručna), 
6. urejanje in čiščenje javnih površin (vzdrževanje postajališč, parkirišč, dvorišč 

javnih stavb, otroških igrišč, košev za odpadke). 
*storitev se trenutno ne izvaja, ker v Občini Vodice ni industrijskih uporabnikov 

 
Poleg obveznih občinski gospodarskih javnih služb, Javno podjetje Komunala Vodice, 
d.o.o. na osnovi pogodbe o izvajanju storitev, med naročnikom in ustanoviteljem Občino 
Vodice ter za zunanje naročnike na prostem trgu izvaja še dodatne storitve: 
 

7. upravljanje, vzdrževanje in čiščenje občinskih javnih stavb, 
8. vzdrževanje in upravljanje zbirnega centra, zbiralnic odpadkov (EKO otoki), 
9. razvoz kosil za starejše občane, ki so upravičeni do subvencionirane prehrane in 
10. druge storitve za potrebe ustanovitelja ali zunanjih naročnikov, podjetij in občanov. 
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Grafikon 1: Organigram podjetja 
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3. POSLOVNO POROČILO  
 
Občinski svet je v sredini maja 2005 sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja 
Komunala Vodice, d.o.o. in statut za njegovo delovanje.   
 
Okrožno sodišče v Ljubljani pa je konec junija 2005 izdalo sklep o ustanovitvi podjetja in 
s tem se je JP Komunala Vodice, d.o.o. tudi uradno registrirala oz. se vpisala v sodni 
register. 
 
Podjetje Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. ugotavlja poslovni izid v skladu z 
Zakonom o gospodarskih družbah, Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Javno 
podjetje Komunala Vodice, d.o.o., Statutom javnega podjetja Javno podjetje Komunala 
Vodice, d.o.o. in določili Slovenskih računovodskih standardov.  
 

3.1.  POSLOVANJE S STRANKAMI TER DRUGE AKTIVNOSTI PODJETJA 
 

3.1.1 Plačilni promet s strankami 
 
Na podlagi aktivnosti podjetja iz preteklih let je v letu 2017 plačilni promet s strankami 
potekal povsem nemoteno in brez kakršnihkoli težav. Izdanih je bilo 17.953 računov na 
podlagi mesečnih popisov vodovodnih števcev, kar je 365 več kot v letu 2016. Poleg teh 
računov je bilo izdanih še 149 drugih za različne druge opravljene storitve in še 642 
računov za najemnino groba. 
 

Preglednica 1: pregled izdanih računov po letih 

Izdani računi 2006 2010 2015 2016 2017 

za vodovod in kanalizacijo 14.498 16.280 17.352 17.588 17.953 

za ostale storitve 0 0 1.939* 105 149 

za najemnino groba 0 0 0 0 642 

SKUPAJ 14.498 16.280 19.291 17.693 18.744 
 *  Povečano število izdanih računov za ostale storitve zaradi zaračunavanja storitev povezanih z 

greznicami in MKČN 

 
  Preglednica 2: pregled prejetih računov po letih 

Leto 2006 2010 2015 2016 2017 

Prejeti računi 400 561 607 555 753 

 
Grafikon 2: grafični prikaz prejetih računov  
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Število uporabnikov, ki storitve plačujejo preko direktnih obremenitev (trajnega naloga) 
se še vedno počasi povečuje, kar kaže na določeno stopnjo zaupanja uporabnikov v 
plačilni sistem in sam obračun komunalnih storitev JP Komunala Vodice, d.o.o.. 
 
Na dan 31.12.2017 je bilo vključenih v sistem direktnih bremenitev 356 plačnikov in  40 
prejemnikov e-računov. 
 

Preglednica 3: Pregled plačnikov preko direktnih obremenitev in prejemnikov e-računov od 2011 do 2017 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Število uporabnikov 

direktnih obremenitev-
trajnikov  

289 321 324 325 325 333 356 

e-računi n.p. n.p. n.p. 2 27 37 54 
 

Grafikon 3: prikaz rasti uporabnikov direktnih obremenitev in e-računov 
 

 
 
3.1.2 Obveščanje in informiranje uporabnikov  
 
Obveščanje uporabnikov je v letu 2017 potekalo na podlagi že vpeljane prakse, in sicer 
preko pisnih obvestil po gospodinjstvih ter na spletni strani Občine Vodice. V izrednih 
primerih (intervencije) je obveščanje potekalo osebno preko telefonske številke našega 
podjetja.  
 
Informacije o delovanju in investicijah na komunalni infrastrukturi smo občanom občine 
Vodice sporočali preko občinskega glasila »Kopitarjev glas«. 
Takšen način obveščanja za uporabnike predstavlja najzanesljivejši vir do potrebnih 
informacij. 
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3.1.3 Popis stanja vodomerov  
 
S pomočjo ultrazvočnih merilcev pretokov  Endress & Hauser in CNS-a v jašku Lokarje 
beležimo urni, dnevni, tedenski in mesečni dotok vode v vodovodni sistem Vodice (dotok 
vode iz Krvavškega oz. Kamniškega sistema ter lastne načrpane vode iz vodnjaka V/01-
»Kuharjev Boršt«), tako imamo podatke o maksimalnem, minimalnem in povprečnem 
pretoku pitne vode, trenutnem ali dolgotrajnem ekstremnem povečanju pretokov, ki lahko 
nastanejo zaradi: 

 puščanja na primarnem ali  sekundarnem vodovodnem sistemu,   

 o nelegalnem odvzemu vode (preko hidrantov, črni priključki) in  

 legalnem odvzemu vode preko hidrantov ( GZ Vodice). 
 
Poleg dotoka pitne vode v vodovodni sistem Občine Vodice (jašek Lokarje), na samem 
sistemu, preko CNS-a, v merilnih jaških merimo tudi odvzeto oz. porabljeno vodo po 
posameznih odsekih/sektorjih. 
 
Trenutni merilni jaški z vgrajenimi elektromagnetnimi merilci pretokov  za merjenje 
porabe pitne vode po sektorjih na vodovodnem sistemu so: 

 Jašek Agroemona 

 Vodohran Repnje, 

 Vodohran Bukovica, 

 Jašek Selo-Šinkov Turn ( še ni v funkciji) 
 
Slika 1: Prikaz merilnih mest na CNS -Skada za vodovodni in kanalizacijski sistem v OV 

 

 
 

Na dan 31. 12. 2017 je bilo vgrajenih 1.493 aktivnih vodomernih števcev z daljinskim 
odčitavanjem. 
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Preglednica 4: Pregled števila  vodomerov  oz. odjemnih mest v obdobju 2012-2017 

Velikost vodomera

Dejansko število 

vgrajenih-aktivnih 

vodomerov        

2017*

Dejansko število 

vgrajenih-aktivnih 

vodomerov        

2016

Dejansko število 

vgrajenih-aktivnih 

vodomerov        

2015

Dejansko število 

vgrajenih-aktivnih 

vodomerov       

2014

Dejansko število 

vgrajenih-aktivnih 

vodomerov       

2013

Dejansko število 

vgrajenih- aktivnih 

vodomerov      

2012

DN ≤ 20 1478 1451 1413 1400 1399 1360

20 ≤DN< 40 6 6 8 8 4 24

40 ≤DN< 50 3 3 4 4 2 3

50 ≤DN< 65 3 3 2 2 2 3

65 ≤DN< 80

80 ≤DN< 100 3 3 3 3 4 4

100≤DN< 150

150 ≤DN

Skupno  št. vodomerov 1493 1466 1430 1417 1411 1394
Povečanje v številu 27 36 13 6 17

Povečanje v % 101,84% 102,52% 100,92% 100,43% 101,22%  
*Stanje na dan 31.12.2017 
 

Z zamenjavo starih vodomerov z vgrajenim radijskim modulom za daljinsko odčitavanje 
so se pokazale sledeče prednosti: 
 

 nemotena posest pri odčitavanju, 

 boljši servis uporabnikom (opozorila na osnovi alarmov – stalna poraba, ni 
porabe, manipulacija, vsakomesečno je razvidno ali so nastale morebitne 
okvare na interni instalaciji),  

 možna takojšna sanacija okvar tako pri uporabniku (hišni priključki)  kot tudi na 
vodovodnem sistemu, 

 plačljiva je dejanska poraba (mesečna), celo na dve decimalki natančno, 

 odpade vsakoletno popisovanje števcev, napake pri popisih in s tem 
zmanjšanje stroškov. 

 

3.1.4 Izterjava zapadlih obveznosti 
 
Zamudam plačil za opravljene storitve zaradi slabega finančnega stanja strank 
posvečamo vedno večjo pozornost. Težava, ki jo imamo pri tem je, da je večina naših 
strank gospodinjstev (fizične osebe) in da njihovega finančnega stanja ne moremo 
spremljati tako, kot pri pravnih osebah. Plačevanje računov redno spremljamo. Prav tako 
poslovanje strank – pravnih oseb. Strankam, ki imajo likvidnostne težave, nudimo tudi 
možnost obročnega odplačevanja računov. Stečajem in prisilnim poravnavam se ne 
moremo izogniti. V sodelovanju z odvetniško pisarno dolžnike terjamo po pravni poti. 
Tveganje zamude pri plačilih ocenjujemo kot srednje. 
 
V letu 2017 je JP Komunala Vodice, d.o.o. neplačnike storitev o njihovem dolgu do 
podjetja obveščalo preko opominov, dodatne korespondence in tudi ustno po telefonu.  
 
Dne 9.3.2017 smo poslali 122 prvih opominov za vse račune izdane do 31.1.2017. 55 
strankam, ki prvega opomina niso plačali, smo izstavili še opomin pred prekinitvijo 
dobave vode oz. sodno izterjavo. 
 
Dne 8.8.2017 smo poslali 156 prvih opominov za vse račune izdane do 30.6.2017. 
Strankam, ki prvega opomina niso plačali, smo izstavili opomin pred prekinitvijo dobave 
vode oz. sodno izterjavo. Teh opominov je bilo 90.  
 
V oktobru 2017 pa smo  6 neplačnikom poslali še Obvestilo o prekinitvi vode. Do 
dejanskega odklopa ni prišlo, saj so vsi neplačniki plačali. 
 
Odprto je še nekaj zares problematičnih neplačnikov, katerim se vode ne da 
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odklopiti. Zoper njih potekajo drugi postopki izterjave.  
 
Vseh zapadlih terjatev, več kot 60 dni, na dan 31.12.2017 je 12.370,09 EUR. Bolj 
podrobna razčlenitev terjatev se nahaja na strani 81, pod točko 6.3.1- Podrobnejša 
obrazložitev bilance stanja.  
 

Preglednica 5: Pregled zapadlih obveznosti 

Zapadle obveznosti na dan 31.12.   2015 2016 2017 

več kot  dni 30   26.149,01 €   24.913,00 €   14.596,04 €  

več kot dni  60   21.882,30 €   21.988,18 €   12.370,09 €  

 
Grafikon 4: grafični prikaz zapadlih obveznosti do JPKV za leta 2015, 216 in 2017 

 

 
 
 

3.1.5 HACCP (analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk) 
 
V skladu z zakonodajo je na Javnem vodovodu Vodice vzpostavljen notranji nadzor po 
načelih dobre higienske prakse in sistema HACCP s strani upravljavca. V sklopu 
notranjega nadzora se vršijo tudi redni odvzemi vzorcev za laboratorijske preiskave. 
Število vzorcev in obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno kemijskih analiz 
je določen v letnem planu odvzema vzorcev pitne vode, katerega preko celega leta 
izvaja NLZOH, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Kranj.  
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Priloga 1: Poročilo NLZOH o pitni vodi iz javnega vodovoda v Občini Vodice za leto 2017 
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Vodooskrbni sistem Vodice se napaja s pitno vodo iz črpališča Kuharjev boršt (vodnjak 
VO-1/98)), vodovoda Izviri pod Krvavcem in vodovoda Iverje (Kamnik). S pitno vodo smo 
v letu 2017 oskrbovali povprečno 4860* prebivalcev na naslednjih območjih: Bukovica, 
Dobruša, Dornice, Koseze, Polje, Povodje, Repnje, Selo, Skaručna, Šinkov Zurn, 
Torovo, Utik, Vesca, Vodice, Vojsko, Zapoge. 
*Stanje na dan 01.07.2017-Statistični urad RS 
 

V letu 2017 se je v omrežje distribuiralo 408.207 m3 pitne vode. 
 

3.1.6 Izdaja smernic, mnenj, projektnih pogojev, soglasij in odločb za priključitev 
na vodovodno in kanalizacijsko omrežje 

 
V letu 2017 smo izdali: 
 

- 37 soglasij 
 
in sklenili 
 

- 27 pogodb o priključitvi na vodovod 
 

3.1.7 Poročanja  
 
3.1.7.1  MOP- Direktorat za javne službe varstva okolja in investicije v okolje Sektor  za 
javne službe varstva okolja 

 

 Odvajanje in čiščenje komunalne vode - letno poročilo 

 Oskrba s pitno vodo - letno poročilo 

o načrpani oz. dobavljeni vodi 

o prodani vodi 

o vodnih izgubah 

 Program oskrbe s pitno vodo  

 Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 

 Elaborat o oblikovanju cena storitve obvezna gospodarske javne službe 
oskrba s pitno vodo 

 Elaborat o oblikovanju cena storitve obvezna gospodarske javne službe 
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 

 
3.1.7.2 Carinski urad RS 
 

 Mesečni obračun okoljske dajatve 

 Poračun okoljske dajatve-enkrat letno 

 

3.1.7.3 Statistični urad RS 

 

 Vprašalnik o javnem vodovodu 

 Vprašalnik o javni kanalizaciji 

 

3.1.7.4 Agencija RS za okolje in prostor 
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 Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih 

dejavnostih za preteklo leto 

 Napoved vodnega povračila 

 Poročilo o evidenci malih komunalnih čistilnih napravah (za naprave do 50 

PE) 

 

3.1.7.5 Inštitut za varovanje zdravja RS 

 

 Letno poročilo o pitni vodi 

 
3.1.8 Pregled popravil na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu 
 

3.1.8.1 Vodovodni sistem - sekundarni sistem:  
 

Preglednica  6: Pregled okvar na vodovodnem sistemu Vodice v letu 2017 

Okvare na vodovodnem sistemu 2017 

zap.št. makro lokacija del vodovodnega sistema material in dimenzija 

1. Utik 1 Sekundarni vod 
zamenjava obstoječe 
poc. cevi z PEHD d 90 

2. Dobruša  Sekundarni vod PEHD d40 

3. Zapoge  Sekundarni vod PEHD d110 

4. Kamniška  Sekundarni vod Ductil  DN 150 

5. Bukovica 40 Sekundarni vod 
menjava zasunov DN 90 

in ventilov DN 40 

6. Kamniška  Sekundarni vod 
Ob sanaciji ceste 

menjava vseh cestnih 
kap in vgradilnih armatur  

7. Brniška Sekundarni vod AC DN 80 
 
Preglednica 7:  Pregled okvar na vodovodnem sistemu  Vodice v letu 2016 

Okvare na vodovodnem sistemu 2016 
zap.št. makro lokacija del vodovodnega sistema material in dimenzija 

1. Koseze 23 sekundarni vod NL DN 150 

2. jašek Lokarje sekundarni vod NL DN 250 

3. Skaručna 23 sekundarni vod AC DN 80 

4. Utik 13 sekundarni vod AC DN 80 

5. Repnje sekundarni vod AC DN 100 

6. Brniška sekundarni vod AC DN 80 
 

Količina okvar/ posegov  na vodovodnem sistemu Vodice se je v primerjavi z letom 2016 
malenkostno povečalo  (7:6). 
 

Preglednica 8: Pregled okvar na požarnem sistemu-hidranti v letu 2017 

Okvare na hidrantih 2017 

zap.št. makro lokacija del sistema material in dimenzija 

1. Lokarje - zmrzal 
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH-PEHD d80 

2. Pot na Črno  
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH-DN 80 
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3. 
Popravilo Bukovica 
18 

sekundarni vod - 
hidrantni priključek 

NH-DN 80 

4. 
Zamenjava Ob 
hribu 

sekundarni vod - 
hidrantni priključek 

NH-DN 80 

5. Ob Grabnu 
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH- DN 80 

6. Dobruša 
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH AC-DN 80 

7. Krvavška ulica  
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH-DN 80 

8. Bukovica 40 
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH-DN 80 

9. Popravilo ČNV 
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH-DN 80 

10. 
Prestavitev 
Kamniška cesta 

sekundarni vod - 
hidrantni priključek 

NH-DN 80 

 
 Preglednica 9: Pregled okvar na požarnem sistemu-hidranti v letu 2016 

Okvare na hidrantih 2016 

zap.št. makro lokacija del sistema material in dimenzija 

1. Vesca  16 
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH-PEHD d80 

2. Pustnice- Kubu  
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH-DN80 

3. Dobruša  16 
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH-PEHD d80 

4. Koseze 19 
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH- DN80 

5. Škofjeloška 7 
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH-DN80 

6. Koseze 26 
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH-DN80 

7. Dornice 12 
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH-PEHD d80 

8. Utik 11 
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH-DN80 

9. Utik 67 
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH-DN80 

10. Šinkov Turn 55 
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH-DN80 

11. Vogljanska 
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH-PEHD d80 

12. Koseze 
sekundarni vod - 

hidrantni priključek 
NH-PEHD d80 

  
3.1.8.2  Vodovodni sistem- hišni priključki: 
 
    Preglednica 10: Pregled okvar na hišnih priključkih v letu 2017 

Okvare na hišnih priključkih 2017 

zap.št. makro lokacija del sistema material in dimenzija 
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1. Utik 1 hišni priključek PEHD d32 

2. Bukovica 21 hišni priključek PEHD d32 

3. Jegriše 18 hišni priključek PEHD d32 

4. Zapoge 3b hišni priključek PEHD d32 

5. Utik 35 hišni priključek PEHD d32 

6. Repnje 40 hišni priključek PEHD d32 

7. Bukovica 57 b hišni priključek PEHD d32 

8. Lokarje  hišni priključek PEHD d32 

9. Repnje 34 hišni priključek PEHD d32 

10. Zapoge 11a hišni priključek PEHD d32 

11. Bukovica 40 hišni priključek PEHD d40 

12. Dobruša 6 hišni priključek PEHD d32 
 
 

Preglednica 11: Pregled okvar na hišnih priključkih v letu 2016 

Okvare na hišnih priključkih 2016 

zap.št. makro lokacija del sistema material in dimenzija 

1. Vesca 9 hišni priključek PEHD d32 

2. Dobruša 17 c hišni priključek PEHD d32 

3. Polje pri Vodicah 18 hišni priključek PEHD d32 

4. Polje pri Vodicah 6 hišni priključek PEHD d32 

5. Utik 30 a hišni priključek PEHD d32 

6. Selo pri Vodicah 18 hišni priključek PEHD d32 

7. Repnje 4 hišni priključek PEHD d32 

8. Skaručna 3 hišni priključek PEHD d32 

9. Bukovica pri Vodicah hišni priključek PEHD d32 

10. Jegriše 18 hišni priključek PEHD d32 

11. Kopitarjev trg 4 hišni priključek PEHD d32 

 

3.1.9 Obnova in izgradnja hišnih priključkov  
 

3.1.9.1  Hišni priključki (obnova): 
 

S sprejetjem Sklepa o potrditvi cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo (Uradno 
glasilo občine Vodice št. 10/2012) in kasneje s Sklepom o potrditvi elaborata o 
oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini 
Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, št. 5/2013) je bila uvedena nova obračunska 
postavka«Vzdrževalnina« z namenom vzdrževanja vodovodnih priključkov na sekundarni 
vodovod in se uporabnikom zaračunava ob mesečnem obračunu vodarine,  v pavšalnem 
znesku, glede na zmogljivost priključkov in dimenzijo obračunskega vodomera Zbrana 
sredstva vzdrževalnine so prihodek izvajalca javne službe in pokrivajo vzdrževalne in 
druge stroške v zvezi z vodovodnim priključkom.  
 
Vzdrževalnina zajema: 

 stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja,  

 stroške nadzora, 

 manipulativne stroške uprave. 
 
Vzdrževalnina zajema eno celovito obnovo in eno popravilo vodovodnega priključka v 
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obdobju 30 let, več od tega pa je neposredno breme uporabnika oz. lastnika 
vodovodnega priključka. Obnova hišnega priključka obsega: 

 Gradbena dela, 

 Standardni toplotno izoliran vodomerni jašek, 

 Priključna garnitura na sekundarnem cevovodu, 

 Cev PEHD d32 za povezava od priključne garniture do vodomernega jaška,  

 Izvedba priklopa od novega vodomernega jaška do obstoječe hišne vodovodne 
instalacije. 

 
Ta sredstva so izključno namenska sredstva, katera se bodo porabila za:  

 1/3 sredstev za popravilo obstoječih hišnih priključkov,  

 1/3 sredstev za obnovo hišnih priključkov po vsakoletnem planu podjetja ( na 
podlagi tega se lahko letno obnovi 15 priključkov, za DN 20,  

 1/3 sredstev za obnovo hišnih priključkov v okviru občinske investicije v 
vodovodno infrastrukturo (generalna obnova vodovoda na določenem odseku).  

 
Glede na dejstvo, da so prihodki iz naslova vzdrževalnine strogo namenski, se 
neporabljena sredstva prenašajo v naslednja leta, v kateri se potem tudi porabijo, v 
kolikor pride do te potrebe. 

 

S sredstvi vzdrževalnine je bilo v letu 2017 načrtovano, da se obnovi 14 hišnih 
priključkov, dejansko je bilo obnovljenih 20 hišnih priključkov od tega: 
 

Preglednica 12: Pregled lokacij in število obnovljenih hišnih priključkov v letu 2017 

Lokacija 
Število obnovljenih 
hišnih priključkov 

Dobruša  6 enojnih priključkov in 
obnova skupinskega 
cevovoda PEHD d90 v 
dolžini cca 60 m 

Selo  6 enojnih priključkov 

Repnje  2 enojna priključka 

Skaručna 2 enojna priključka 

Vodice  3 enojni priključki 

Zapoge  1 enojni priključek 

SKUPAJ 
20 enojnih priključkov 

0 dvojni priključek 

 
Preglednica 13: Pregled lokacij in število obnovljenih hišnih priključkov v letu 2016 

Lokacija 
Število obnovljenih 
hišnih priključkov 

Torovo  11 enojnih priključkov  

  

Selo   3 enojni priključki 

Vesca  1 enojni priključek 

Repnje 1 enojni priključek 

Repnje 1 dvojni priključek 

Bukovica  1 enojni priključek 

Dobruša  1 enojni priključek 

Jegriše  1 dvojni priključek 

Šinkov Turn  1 enojni priključek 
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Vodice-Župniški dom  1 dvojni priključek 

SKUPAJ 
19 enojni priključek 

3 dvojni priključek 

 
3.1.10  Praznjenje in čiščenje obstoječih greznic in MKČN 
 

V letu 2013 smo na osnovi sprejetega Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode (Uradno glasilo Občine Vodice št. 3/12) in Sklepa o potrditvi 
cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode(Uradno glasilo občine Vodice št. 10/2012) pričeli z izvajanjem obvezne storitve 
javne službe praznjenja in čiščenja obstoječih greznic in MKČN. Po Uredbi o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011) je 
potrebno izvesti prevzem blata iz MKČN in obstoječih greznic  in njegovo obdelavo na 
skupni čistilni napravi najmanj enkrat na tri leta.  
Na območju občine Vodice je bilo v ob koncu letu 2017: 962 obstoječih greznic in 58 
MKČN. 

Preglednica 14: Pregled stanja obstoječih greznic in MKČN v letu 2017 (stanje na dan  
31.12.2017) po naseljih v občini Vodice 

 

Zap. št. IME NASELJA 
Število 
greznic 

MKČN 

1 BUKOVICA 100 1 

2 DOBRUŠA 27 1 

3 DORNICE 20 1 

4 KOSEZE 52 2 

5 POLJE 55 2 

6 POVODJE 8   

7 REPNJE 98 7 

8 SELO 85 6 

9 SKARUČNA 85 3 

10 ŠINKOV TURN 31 4 

11 TOROVO 10   

12 UTIK 123 11 

13 VESCA 20 6 

14 VODICE 148 8 

15 VOJSKO 37 3 

16 ZAPOGE 63 3 

 
SKUPAJ* 962* 58 

 
 
Preglednica 15: Primerjava opravljenih storitev praznjenja in čiščenja obstoječih greznic in MKČN v letu 2015, 2016 in 
2017 

 Leto 2015 2016 2017 

Število poslanih obvestil 389 210 358 

Število izpraznjenih greznic in MKČN 368 162 325 

Skupna količina odpeljanega blata  1.620,25 m3 635,00 m3 1.586,50 m3 

 

3.1.11. Pregled investicij na komunalni infrastrukturi 
 

A1. Obnova vodovoda Selo-Šinkov Turn 
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Preglednica 16: finančni pregled investicije Selo-Šinkov Turn 

 

Vrednost brez 
DDV 

Razlika brez 
DDV 

Ocenjena vrednost investicije 

po planu 2017 
    30.000,00 €    

Realizirana vrednost investicije     29.899,67 €           100,33 €  

 
Obnova vodovoda Selo –Šinkov Turn obsega sledeča gradbena dela: 

 Zamenjava /prestavitev obstoječega vodovoda PEHD 100 d90 z novim PEHD 100 
d 110 v dolžini 302 m z dodatnimi 4 x NH in prečkanjem potoka "Graben", ter 
obnova hišnih vodovodnih priključkov ( ob obnovljeni trasi),  

  
Telekom je v letu 2017 izvedel na tem območju novo TT kanalizacijo. Zaradi istočasnosti 
gradnje je JPKV izvedla zamenjavo vodovodne cevi PEHD100 d110, uredila požarni 
sistem (3 x NH DN 80) in obnovila tudi hišne priključke ob obnovljeni trasi iz naslova 
vzdrževalnine. Spremenili smo tudi izvedbo prečkanje potoka "Graben" (sedaj je 
izvedeno podzemno/podvodno prečkanje potoka, pred sanacijo pa je bil cevovod obešen 
na mostovno konstrukcijo (potrebna je bila dodatna toplotna zaščita cevovoda in obstaja 
je velika možnost poškodovanja cevovoda). 
Celotna trasa cevovoda poteka ob cesti (javno dobro), obstoječi cevovod je ukinjen, 
obstoječi NH prestavljen na novo traso ob lokalni cesti, ker je stara trasa cevovoda 
potekala po privatnem zemljišču (travnik). 
Občina Vodice je sočasno izgradila tudi javno razsvetljavo. 
 

 
Slika št. 2: Potek trase obnova vodovoda SELO-Šinkov Turn z merilnim jaškom/mestom Selo - Šinkov Turn 
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Slika 3: Izkop jarka za polaganje cevovoda PEHD 100 d110 

 
 

 
Slika 4: Gradbena dela za izvedbo podvodnega  prečkanja  potoka Graben. 
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Slika 5: Izkop kanala pred potokom 

 

 
Slika 6. Polaganje zaščitne cevi 
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Slika 7: Urejanje okolice po končanju obnove vodovod 

 
 

A2. Izdelava merilnega mesta Selo -Šinkov Turn 
 

Preglednica 17: finančni pregled investicije Merilno mesto Selo-Šinkov Turn 

 

Vrednost brez 
DDV 

Razlika brez 
DDV 

Ocenjena vrednost investicije 
po planu 2017 

    13.500,00 €    

Realizirana vrednost investicije     13.154,38 €           345,62 €  

 
Izdelava merilnega mesta Selo - Šinkov Turn je obsegala sledeča gradbeno in 
strojnoinštalacijska dela: 
 
gradbena dela: 

 izkopi, zasutje (strojno in ročno) in izdelava jaška. 
strojna dela: 

 2 x UZ merilec pretoka ARAD OCTAVE DN 100 

 3 x EV zasun s kolesom DN 100 

 Telemetrija s fotocelico za napajanje 
 

Izdelava merilnega jaška z zamenjavo vodovodnih cevi na trasi Selo -Šinkov Turn, nam 
omogoča merjenje porabe za naselja Šinkov Turn, Selo, Vesca, in merjenje pretokov 
(dnevnih in nočnih) ter še boljše ugotavljaje vodnih izgub z vse  boljšim pregledom nad 
Celotnim vodovodnim sistemom v OV.
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Slika 8:Priprava gradbene jame za merilni jašek Selo 
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                                                         Slika 9: vgradnja  merilnega jaška  Selo 

 

 
Slika 10: vgrajen merilni jašek s priklopom na obstoječi in  novi vodovod 

 

A3. Vzdrževanje požarnega sistema 
 

Preglednica 18: finančni pregled investicije vzdrževanje požarnega sistema  

Vrednost z DDV Razlika z DDV
Vrednost brez 

DDV

Razlika brez 

DDV

Stroški 

popravil brez 

DDV

Vračila 

zavarovalnine 

Zavarovalnica 

Razlika

Vzdrževanje požarnega sistema 

po planu 2017
8.000,00 €     6.557,74 €   

Realizirana vrednost 

vzdrževanja požarnega sistema
1.318,73 €     6.681,27 €     1.081,63 €   5.476,11 €   10.443,40 € 6.500,79 €   2.860,98 €-   

 
 

Stroški za vzdrževanje požarnega sistema z vsemi pripadajočimi zapornimi elementi se 
po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ul , št.: 87/2012, 109/2012) ne smejo vključevati v kalkulacijo stroškov 
potrebnih za oskrbo s pitno vodo. Nekaj sredstev za popravilo požarnega sistema v višini 
cca 70%, dobimo povrnjeno iz zavarovalnine za infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo, 
razliko do pokritja celotnih nastalih stroškov za popravila na požarnem sistemu pa je 
potrebno pokriti iz občinskega proračuna. 
 

PGD v Občini Vodice po pogodbi, vsako na svojem območju,  2 x letno pregledujejo 
stanje hidrantov (NZ in PZ), merijo tlake in na koncu leta podajo poročila. Na osnovi 
poročil JPKV izvede popravilo, zamenjavo ali prestavitev. Izvedene dela na hidrantnem 
sistemu so razvidna iz preglednice 8: Pregled okvar na požarnem sistemu-hidranti v letu 
2017, na strani 16. 

Preglednica 19: pregled števila in tipov požarnih elementov po PGD v OV  

PGD Nadzemni hidranti Podzemni hidranti Blatnik 

 Bukovica -Utik 36 8 
  Polje  25 8 2 

 Repnje - Dobruša 15 11 
  Šinkov Turn 43 10 
  Vodice 87 22 
  Zapoge  12 13 
  SKUPAJ  218 72 2 292 
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Vsi hidranti na vodovodnem sistemu v Občini Vodice v letu 217 so bili v funkciji. 

 

B. Sanacija vodovoda na trasi od merilnega jaška Agroemona do regionalne  ceste 
Vodice – Ljubljana Šmartno IV. Faza 

 

V letu 2017 smo nadaljevali z zamenjavo azbestno cementnih cevi DN 100 (350 m) s 
PEHD 100 d 160 v dolžini 420 m in sicer od začasne prevezave pri podboju pod 
regionalno cesto Vodice-Šmartno in nato ob v bankini ob regionalni cesti do križišča cest 
Lj. Šmartno – Repnje-Dobruša, kjer novi vodovod zavije desno ob lokalni cesti proti 
Repnjam - Dobruša. Nova trasa vodovoda se nadaljuje ponovno ob bankini lokalne ceste  
Repnje – Dobruša in se malo pred podvozom AC Lj-Kranj začasno preveže  na obstoječi 
vodovod AC DN 100. Z zamenjavo cevovoda bomo dosegli, da bo trasa vodovoda 
potekal po/v javnem zemljišču, in je odstranjen še en del starega AC cevovoda in z s tem  
možnost zmanjšanja vodnih izgub in konstantnih okvar. 
 

 
Slika 9: Potek nove trase vodovoda izvedene v IV: fazi    
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Slika 10: Ultrazvočno varjenje/spajanje PEHD cevi 

 

 
Slika 11: Izkop kanala v bankini za polaganje PEHD cevi  ob lokalni cesti Repnje -Dobruša 



 

 

Letno poročilo JP Komunala Vodice d.o.o. za leto 2017 
 

Stran 30 od 85 
 

 

  

 
Slika 12: Priprava na tlačni preskus 

 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 13: Tlačni preskus in kontrola 8 bar 
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Slika 14: Gradbena dela za izvedbo začasnega priključka 

 
 

 
Slika 15: Začasni priključek na obstoječo AC DN 100 cev pred podvozom pod AC 
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Slika 16: Urejena bankina po dokončanju del 

 
3.1.12 Normativna dela 

 

Priprava gradiv in obrazložitev za Komisijo in Odbor Občinskega sveta ter Občinski svet:  
 

 Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini 
Vodice, (Uradno glasilo občine Vodice, št. 4/2017),  

 Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne 
službe oskrba s pitno vodo v občini Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, št. 
4/2017) 

 
S 01.01.2013 je pričela veljati Uredba za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih služb varstva okolja (Uradni list RS, št.87/2012) v nadaljevanju U-Medo. 
Zaradi uskladitve z U-Medo je bilo potrebno sprejeti določene spremembe občinskih 
odlokov na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in 
oskrbe s pitno vodo, saj so le te spremembe omogočile pripravo in sprejetje vseh 

elaboratov za oblikovanje cen storitev obvezne gospodarske javne službe. Z uveljavitvijo 
Uredbe je prenehala veljati Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, ki je v 
obdobju od leta 2010 do leta 2012 onemogočala uveljavitev stroškovnih cen komunalnih 
storitev. 
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U-Medo tudi predpisuje, da je zavezanec za plačilo storitev opravljanja javne službe 
fizična ali pravna oseba, ki je uporabnik te storitve. S tem Uredba potrjuje načelo 
»povzročitelj plača«, ki je bilo uveljavljeno v letu 2008 in pomeni zaračunavanje polne 
stroškovne cene uporabnikom storitev.  

 
Elaborati so izdelani z namenom oblikovanja cene izvajanja storitev javne službe, ki se 
predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu.  
V elaboratih so podrobneje prikazani predvsem naslednje vsebine:  
• količine opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju,  
• stroški izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju,  
• pojasnila odmikov cen v preteklem obračunskem obdobju,  
• primerjava poslovanja izvajalca javne službe s povprečjem panoge,  
• podatki v zvezi z osnovnimi sredstvi oziroma javno infrastrukturo,  
• potrebno za izvajanje storitev javne službe,  
• načrtovane količine opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje,  
• načrtovani stroški in izračun predračunskih cen izvajanja storitev javne službe v 
 prihodnjem obračunskem obdobju in drugo. 
 
Izdelava elaboratov, ki ga mora vsak izvajalec javne službe vsako leto posredovati 
pristojnemu ministrstvu, bo omogočila primerjalno analiziranje vseh predpisanih 
podatkov. Le-to bo lahko zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja 
cen storitev javnih gospodarskih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih 
ciljev pripravljavcev nove Uredbe. 
 
Najpomembnejši pojmi pri U-Medo in Elaboratih so: 
 
Preteklo obračunsko obdobje je predhodno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev 
podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za 
nazaj.  
 
Prihodnje obračunsko obdobje je tekoče poslovno leto, za katerega se oceni količina 
opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov.  
 
Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s 
slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi NAČRTOVANE količine 
opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem 
obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture. 
  
Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor 
predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo 
dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem 
obračunskem obdobju. 
 
Potrjena cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne 
infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi 
pristojni organ občine. 
 
Zaračunana cena storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za morebitno 
subvencijo in jo plača uporabnik. 
 
Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture (amortizacija 
infrastrukture, zavarovanje infrastrukture, stroški odškodnin za služnost in povzročeno 
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škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe) javne 
službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske 
vode. 
 
Vse nove cene so izračunane tako, da pri vseh storitvah obveznih gospodarskih javnih 
služb ne ustvarjamo nobenega dobička, ampak pokrivajo vse stroške delovanja JP 
Komunala Vodice, d.o.o., ki nastajajo na vseh segmentih dejavnosti storitev vezanih na 
obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode, ter storitve povezane z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN v občini Vodice. 
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4.  DEJAVNOSTI PODJETJA JP KOMUNALA VODICE, D.O.O. 
 

Organigram 5: razdelitev dejavnosti 
 

OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POGODBENO PREVZETE DEJAVNOSTI

4.3  Tržne dejavnosti in investicije

 4.2.1 Upravljanje, 

vzdrževanje in čiščenje 

objektov

4.2.2 Vzdrževanje in 

upravljanje zbirnega 

centra, zbiralnic odpadkov 

Čištilne naprave

Kanalizacija za odvajanje 

komunalne odpadne vode

Kanalizacija za odvajanje 

kmeteorne odpadne vode

Greznice

MKČN

 4.1.4 Urejanje in čiščenje 

javnih površin

 4.1.1 Oskrba s pitno vodo

DELITEV DEJAVNOSTI PODJETJA

4.1.2  Kanalizacija in ČN

 4.2.4 Storitve za potrebe 

ustanovitelja

 4.2.3 Razvoz kosil za 

starejše občane

 4.1.3 Pokopališka 

dejavnost in urejanje 

pokopališč

 

4.1. OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 

4.1.1 Oskrba s pitno vodo 
 

Poraba vode se spreminja iz leta v leto. V spodnji tabeli je prikazana predpisana vodna 
bilanca za leti 2016 in 2015 (za primerjavo) na osnovi Uredbe o oskrbi s pitno vodo 
(Uradni list RS, št. 88/2012), ki jo mora pripraviti izvajalec javne službe, s katero spremlja 
in evidentira vodne izgube.  

 
V letu 2017 smo nadaljevali z sistematičnim spremljanjem dnevno dobavljene in 
porabljene vode.  
Dobavljeno vodo v vodovodni sistem  Vodice merimo v: 

 Vodnjak VO1 oz. »Črpališče Kuharjev Boršt«: 
 dotok oz. pretok v jašek Lokarje; elektromagnetni merilec pretoka Endress 
& Hauser DN 200 

 jašek Lokarje, v katerem merimo:  
 dotok iz Komende  
 dotok oz. pretok v vodovodni sistem Vodice 

V jašku Lokarje imamo dva (2) elektromagnetna merilca pretokov DN200 Endress & 
Hauser s katerima merimo dotok vode iz Komende (Krvavški vodovod oz. iz Kamnika) in 
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skupni dotok/pretok vode v vodovodni sistem Vodice (seštevek dotoka iz vodnjaka 
»Kuharjev Boršt« in dotoka iz vodohrana Komenda). 
 
Porabljeno vodo pa merimo: 

 Vodohran Bukovica 

 Vodohran Repnje 

 Merilni jašek Agroemona v katerem merimo 
o pritok vode iz Vodic, ki se razdeli na: 

 dotok proti VH Bukovici,  
 dotok proti VH Repnje ter naprej proti Dobruši, Dornicam, Zapoge in   
 na dotok proti farmi Agroemona (ki se ne meri, ampak se samo nadzira, 

saj je vodomerni jašek z daljinskim vodomerom pri farmi Agroemona).  

 Merilni jašek Selo 
 

Slika 15: Pregled stanja meritev pretokov v in iz merilnega jaška AGROEMONA (2 x dnevno) 
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Slika 16: Prikaz diagramov pretokov in numeričnih količin v merilnem jašku AGROEMONA 
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Ker se v JP Komunala Vodice, d.o.o. zavedamo problematike vodnih izgub in jih 
poskušamo vsako leto zmanjševati, smo v letu 2016 kar nekaj dnevnega in nočnega 
časa namenili ugotavljanju, analiziranju in lociranju okvar na vodovodnem sistemu v 
občini Vodice. Trenutno se vodne izgube na vodovodnem sistemu gibljejo pod 34 % in jih 
bomo poskušali z leti še zmanjševati, saj vodne izgube predstavljajo problem tako z 
vidika delovanja in vzdrževanja vodovodnega sistema, kot tudi z ekonomskega vidika, in 
na koncu tudi z vidika ohranjanja naravnih virov za naše vnuke in pravnuke. 
 
Preglednica 19: Pregled količin distribuirane pitne vode, prodane pitne vode, ugotovljene porabe, vodne izgube za 

obdobje 2011-2017 
 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dotok vode v sistem v 

m3 
403.624 417.869 396.665 376.775 370.606 356.364 408.207 

Prodana količina vode v 

m3 
247.813 246.405 240.252 228.852 235.047 228.184 232.117 

Ugotovljena poraba v m3 247.813 246.505 240.762 236.416 237.783 232.199 237.724 

Vodne izgube v m3 155.091 171.364 155.903 140.359 132.689 134.165 170.483 

Dejanske vodne izgube v 
m3 

153.673 169.275 153.920 138.475 128.667 120.214 166.055 

Dejanske vodne izgube v 

% 
38,07% 40,51% 38,80% 36,75% 34,72% 33,73% 40,68% 

 

Razlog za povečanje vodnih izgub v letu 2017 je bil predvsem zaradi dolgotrajnega  
odtekanje vode iz poškodovane AC cevi na odseku od križišča pri kapelici Repnje do 
naselja Dobruša med HŠ 14, 14a, 14b, 15 in 16. Pri obnovi hišnih priključkov na tem 
delu, se je ugotovila poškodba na AC cevovodu. Poškodba je bila sanirana tako, da smo 
od primarnega AC cevovoda izvedli nov skupinski vod PEHD d90 v dolžini 60 m, vgradili 
dva sektorska zasuna in obnovili 6 hišnih priključkov.  
 
Preglednica 20: Pregled zmanjševanja distribuirane pitne vode, prodane pitne vode, ugotovljene porabe, vodne izgube 
za obdobje 2011-2017 v % med posameznimi obdobji 
 

 
2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Dotok vode v sistem v m3   103,53% 94,93% 94,99% 98,36% 96,16% 114,55% 

Prodana količina vode v 

m3 
  99,43% 97,50% 95,25% 102,71% 97,08% 101,72% 

Ugotovljena poraba v m3   99,47% 97,67% 98,19% 100,58% 97,65% 102,38% 

Vodne izgube v m3   110,49% 90,98% 90,03% 94,54% 101,11% 127,07% 

Dejanske vodne izgube v 
m3 

  110,15% 90,93% 89,97% 92,92% 93,43% 138,13% 

Dejanske vodne izgube v 

% 
  106,40% 95,79% 94,71% 94,46% 97,16% 120,59% 

 
Do vodnih izgub prihaja predvsem zaradi vgradnje nekakovostnih materialov za gradnjo 
in vzdrževanje, nekakovostne izvedbe gradnje in sanacij, slabih hidravličnih razmer 
(velika nihanja v tlaku, hidravlični udari, podtlaki, previsoki pretoki), zemeljskih napetosti 
(vzgon, premiki tal, konsolidacija, skrčki in raztezki zaradi temperaturnih nihanj), korozije 
in agresivnosti zemljine. Izgube povzročajo tudi nelegalni priključki in preostali neprodani 
odjemi vode ter napake in okvare vodomerov. 
Kritične so predvsem AC azbestno cementen cevi (salonitne cevi) in Polietilenske cevi, 
katerih starost je med 40 in 50 let, kolikor je tudi življenjska doba. 
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Preglednica 21: Prikaz povprečne uporabe pitne vode v vodovodnem sistemu 
 

 
Povprečje 2011-2017 

Dotok vode v sistem v m3 390.016 

Prodana količina vode v m3 236.953 

Ugotovljena poraba v m3 239.886 

Vodne izgube v m3 151.436 

Dejanske vodne izgube v m3 147.183 

Dejanske vodne izgube v % 37,61% 
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  Grafikon 6: Grafični prikaz dotoka pitne vode v vodovodni sistem OV 
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Preglednica 22: Vodna bilanca za leto 2017 

 

Obračunana merjena 

poraba (vključujoč 

izvoz vode)

232.117
[m

3
/leto]

Obračunana 

nemerjena poraba 232.117

0 [m
3
/leto]

[m
3
/leto]       + 3.933 m3 

oz.         + 1,72%

Neobračunana 

poraba                   

Neobračunana 

merjena poraba 
[m3/leto]

4.902

        + 5.525 m3 

oz.       + 2,38 %
[m

3
/leto]

705
[m

3
/leto]

Neugotovljena  

poraba

2.387

[m
3
/leto]

*      +51.841 m3  oz.                      

+ 14,55 %
Nenatančnost 

meritev

[m
3
/leto] 2.041

[m
3
/leto]

Dejanske izgube na 

vodih surove vode in 

na sistemih za 

obdelavo vode (če 

obstajajo)

[m
3
/leto]

216
        +47.910 m3 

oz.   + 37,37%

[m
3
/leto]

(m3/leto)

        + 46.318 m3 

oz.      + 37,30 % 166.055 164.489

(m3/leto) (m3/leto)

      + 45.753 m3 

oz.       + 38,53 %

     + 45.841 m3 oz.    

+ 38,13 %

Puščanje in prelivi na 

transportnih in/ali 

razdelilnih vodohranih

400

[m
3
/leto]

40,68%
Puščanje na 

priključkih do 

merilnega mesta

950

[m
3
/leto]

* Primerjava  z letom 2016 v m3 in %

Prodana 

količina  voda

232.117

5.607

408.207

          Povečanje  

vodnih izgub         

+ 17,19 %

4.428

Puščanje na 

transportnih in 

razdelilnih vodih

Neprodana 

količina vode  

Vodna bilanca 2017

izdelana skladno s Prilogo 1, na osnovi določil 24.člena 

Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/2012 )

VODNA BILANCA ZA VODOVODNI SISTEM

OBČINE VODICE-JPKV

[m
3
/
le

to
]

Ugotovljena 

poraba 

Obračunana  

poraba

Neobračunana 

nemerjena poraba

[m
3
/leto]

237.724

V
to

k
 v

 v
o

d
o

v
o

d
n

i 
s
is

te
m

[m
3
/leto]

176.090

170.483

Vodne izgube

Navidezne izgube 

Dejanske vodne 

izgube
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Preglednica 23: Vodna bilanca za leto 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obračunana merjena 

poraba (vključujoč 

izvoz vode)

228.184
[m

3
/leto]

Obračunana 

nemerjena poraba 228.184

0 [m
3
/leto]

[m
3
/leto]        - 6.997 m3 oz.         

- 3,066%

Neobračunana 

poraba                   

Neobračunana 

merjena poraba 
[m3/leto]

3.335

        - 5.718 m3 oz.       

- 2,46 %
[m

3
/leto]

Vodna bilanca 2016

izdelana skladno s Prilogo 1, na osnovi določil 24.člena 

Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/2012 )

VODNA BILANCA ZA VODOVODNI SISTEM

OBČINE VODICE-JPKV
[m

3 /
le

to
]

Ugotovljena 

poraba 

Obračunana  

poraba

Neobračunana 

nemerjena poraba

Prodana 

količina  voda

[m
3
/leto]

228.184

4.015
Neprodana 

količina vode  

356.364

[m
3
/leto]

232.199

680
[m

3
/leto]

Neugotovljena  

poraba

2.169

[m
3
/leto]

*      - 14.242 m3  oz.                      

-3,99 %
Nenatančnost 

meritev

[m
3
/leto] 1.782

[m
3
/leto]

Dejanske izgube na 

vodih surove vode in 

na sistemih za 

obdelavo vode (če 

obstajajo)

[m
3
/leto]

408
        -7.248 m3 oz.   

- 5,65%

[m
3
/leto]

(m3/leto)

         - 8.524 m3 

oz.      - 6,86 % 120.214 118.736

(m3/leto) (m3/leto)

      - 8.911 m3 oz.       

- 7,50 %

      - 8.453 m3 oz.    

- 7,03 %

Puščanje in prelivih 

na transportnih in/ali 

razdelilnih vodohranih

100

[m
3
/leto]

33,73%
Puščanje na 

priključkih do 

merilnega mesta

970

[m
3
/leto]

* Primerjava  y letom 2015 v m3 in %

Neobračunana 

nemerjena poraba

V
to

k
 v

 v
o

d
o

v
o

d
n

i 
s
is

te
m

128.180

124.165

Vodne izgube
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3.951

Puščanje na 

transportnih in 

razdelilnih vodih

Neprodana 

količina vode  

356.364

[m
3
/leto]



 

 

Letno poročilo JP Komunala Vodice d.o.o. za leto 2017 
 

Stran 43 od 85 
 

  

Vodovodni sistem je živ in spreminjajoči se tlačni sistem, ki se stara in izrablja. Vzdrževanje 
je zato ključnega pomena za pravilno delovanje in doseganje dolge življenjske dobe. 
Ključni cilji pri zmanjševanju vodnih izgub so omogočiti večjo varnost in zanesljivost 
obratovanja vodovodnih sistemov, zagotavljati obratovalno sposobnost, ohranjati vrednosti 
infrastrukture in zmanjšati stroške obratovanja. 
 
Načrt zmanjšanja vodnih izgub na vodovodnem sistemu v Občini Vodice obsega naslednje 
aktivnosti: 
 
1. aktivno iskanje vodnih izgub,  
2. čim hitrejše odpravljanje okvar na vodovodni infrastrukturi, 
3. dokončanje vgradnje vodomerov z daljinskim odčitavanjem na vseh OM, 
4. kontrola točnosti meritev pretočnih količin vode na merilnih mestih,  
5. izboljšanje nadzora nad vodovodnim sistemom (daljinski nadzor in vgradnja 
 dodatnih merilnih mest za učinkovitejši nadzor ter spremljanje in iskanje vodnih 
 izgub), 
6. vgradnja sektorskih ventilov, 
7. priprava plana GJS za sanacije oz. za zamenjavo kritičnih odsekov cevovodov. 
 
Za potrebe distribucije pitne vode po vodovodnem sistemu  v občini Vodice uporabljamo 
tlačne črpalke, s katerimi dosegamo tlak do 5 bar v omrežju. Tlačne črpalke so: 
 
- v črpališču »Kuharjev Boršt« 1 x 13 kW in 1 x 30 kW, 
- hidroforna postaja Utik, 
- hidroforna postaja Šinkov Turn. 
 
Preglednica 24: Pregled porabe EE na merilnih mesti za potrebe celotne distribucije pitne vode 

 

Leto meritev   Povprečno 

2012-2017 v 

kWh Odjemno  mesto  
2012 v 
kWh 

2013 v 
kWh 

2014 v 
kWh 

2015 v 
kWh 

2016 v 
kWh 

2017 v 
kWh 

Črpališče "Kuharjev 

Boršt" 
83.667 149.951 127.519 132.706 120.589 132609 124.507 

Hidrofor Utik 2.230 2.363 1.988 2.230 2.180 2.211 2.200 

Hidrofor Šinkov 

Turn 
1.328 1.217 1.446 1.154 790 1.463 1.233 

SKUPAJ  87.225 153.531 130.953 136.090 123.559 136.283 127.940 
 
 Grafikon 7: Poraba EE  na sistemu za celotno distribucijo pitne vode 
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Preglednica 25: Pregled potrebne EE za distribucijo 1 m3 pitne vode iz črpališča »Kuharjev Boršt« 

 

 

Črpališče "Kuharjev Boršt" Povprečno 
2012-2017 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Poraba EE v kWh 83.667 149.951 127.519 132.706 120.589 132.609 122.886 

Načrpana količina 

vode v m3 
141.077 265.065 160.782 204.107 178.695 249.688 199.902 

 
          Grafikon 8: Poraba EE/ načrpana pitna vod iz KB 

 

 
 

4.1.1.1 Oskrba s pitno vodo – finančno poročilo 
 
V letu 2017 je podjetje imelo realiziranih 181.907 EUR prihodkov (po finančnem planu 
planiranih 198.905 EUR) za namene oskrbe s pitno vodo in za nemoteno delovanje 
vodovodnega omrežja. Odhodki na tem področju so znašali 165.629 EUR (po finančnem 
planu planiranih 182.367 EUR). Odhodke smo precej znižali, in s tem, kljub manjšim 
prihodkom ustvarili pozitiven poslovni izid  v višini 16.278 EUR.  
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Pri vzdrževanju hišnih vodovodnih priključkov smo uporabnikom obračunali 57.693 EUR. Iz 
naslova odškodnine smo od zavarovalnice prejeli 5.911 EUR. Odhodkov iz tega naslova 
smo imeli 40.706 EUR v letu 2017. Preostala sredstva se knjižijo na dolgoročnih 
rezervacijah iz naslova vzdrževalnine.   
 
V letu 2017 je podjetje iz naslova števnine svojim uporabnikom obračunalo 23.089 EUR. JP 
Komunala Vodice, d.o.o. je namensko porabila sredstva za vzdrževanje vodomerov v višini 
36.935 EUR. Preostala sredstva, manjko prihodkov, v višini 13.846 EUR smo pokrivali iz 
namenskih rezervacij iz prejšnjih let. Pri števnini ne ustvarjamo dobička, niti ne izgube, ker 
so sredstva namenska, presežek oz. primanjkljaj gre na oz. iz rezervacij. 
 
Podjetje je v letu 2017 namenilo sredstva v višini 10.443 EUR za obnovo in popravilo 
hidrantov (po finančnem planu planirano 10.000 EUR). Prihodkov je bilo 7.582 EUR  
(planirano 11.557). Večji vir prihodkov je bilo zavarovanje (6.501 EUR), manjši pa občinski 
proračun (1.082 EUR). Razlika 2.861 EUR se pokriva z pozitivnim rezultatom na drugih 
dejavnostih oskrbe s pitno vodo.   
 
Posebej so prikazane storitve omrežnine. Iz tega naslova je podjetje ustvarilo dobiček v 
višini 1.464 EUR.  
 
 
Skupno je torej na področju oskrbe s pitno vodo bilo ustvarjenih 359.190 EUR 
prihodkov ter 338.399 EUR odhodkov. Iz navedenega sledi, da je bil ustvarjen 
presežek prihodkov nad odhodkov v višini 20.791 EUR. Presežek je nastal zaradi 
zmanjšanja stroška dela, zaradi celoletne bolniške odsotnosti delavca in zaradi 
varčnega poslovanja na strani odhodkov. 
 
 
Preglednica 26: prihodki in odhodki po dejavnostih – Oskrba s pitno vodo 
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zneski so v EUR brez stotinov

Redna dejavnost INDEKS

PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL.

Čisti prihodki od prodaje 162.800 154.774 1.082 162.800 155.856 96

Prihodki od rezerv acij 221 55.500 40.706 48.000 36.935 103.500 77.862 75

Subv encija za razliko v  ceni 19.000 8.799 6.557 25.557 8.799 34

Finančni prihodki 105 569 105 569 542

Prejete odškodnine 17.000 17.544 5.911 5.000 6.501 22.000 29.955 136

SKUPAJ PRIHODKI 198.905 181.907 55.500 46.617 48.000 36.935 11.557 7.582 313.962 273.041 87

Stroški materiala, razen stro. Energije 1.044 8.544 5.541 4.704 1.954 1.044 20.742 1.987

Energija 14.000 12.005 14.000 12.005 86

Stroški storitev  za v zdržev anje kom. Infr. 17.959 32.111 51.200 30.467 43.000 28.714 10.000 8.118 122.159 99.410 81

Najemnine 0 4.658 0 4.658

Stroški storitev  51.145 32.115 110 262 51.145 32.487 64

Zav arov alne storitv e - za jav ne službe 394 751 394 751 191

Odpisi v rednosti (AMZ, prev redno. Posl. Odh.) 3.707 4.908 1.403 3.707 6.310 170

Stroški dela 92.023 56.489 4.300 4.588 5.000 1.853 371 101.323 63.302 62

Drugi stroški (v odno pov račilo, …) 0 13.977 0 13.977

Finančni odhodki 29 17 29 17 58

Drugi odhodki 2.066 55 2.066 55 3

SKUPAJ ODHODKI 182.367 165.629 55.500 40.706 48.000 36.935 10.000 10.443 295.867 253.714 86

POSLOVNI IZID 16.538 16.278 0 5.910 0 0 1.557 -2.861 18.095 19.327 107

zneski so v EUR brez stotinov

Omrežnina - najemnina INDEKS

PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL.

Omrežnina - najemnina 51.060 63.390 0 0 0 51.060 63.390 124

Subvencija za omrežnino 35.136 22.758 0 0 0 35.136 22.758 65

SKUPAJ PRIHODKI 86.196 86.148 0 0 0 0 0 0 86.196 86.148 100

Najemnina kom. Infrastr. 70.716 70.716 0 0 0 70.716 70.716 100

Zavarovalne storitve - za omrežnino 13.954 13.969 0 0 0 13.954 13.969 100

SKUPAJ ODHODKI 84.670 84.685 0 0 0 0 0 0 84.670 84.685 100

POSLOVNI IZID - OMREŽNINA 1.526 1.464 0 0 0 0 0 0 1.526 1.464 96

SKUPAJ DEJAVNOST INDEKS

PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL.

SKUPAJ PRIHODKI 285.101 268.056 55.500 46.617 48.000 36.935 11.557 7.582 400.158 359.190 90

SKUPAJ ODHODKI 267.037 250.314 55.500 40.706 48.000 36.935 10.000 10.443 380.537 338.399 89

POSLOVNI IZID - PODJETJE 18.064 17.742 0 5.910 0 0 1.557 -2.861 19.621 20.791 106

SKUPAJ VODOVODVODARINA VOD. PRIKLJUČKI VODOMERI HIDRANTI

SKUPAJ VODOVOD

OSKRBA S PITNO VODO

VODARINA VOD. PRIKLJUČKI VODOMERI HIDRANTI SKUPAJ VODOVOD

VODARINA VOD. PRIKLJUČKI VODOMERI HIDRANTI
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4.1.2  Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode 
 
Dejavnost kanalizacije je razdeljena na naslednje dejavnosti:  

 odvajanja komunalne odpadne vode,  

 čiščenja komunalne odpadne vode,  

 odvajanje padavinske odpadne voda, 

 čiščenje greznic in MKČN.  
 
Pri storitvah odvajanja komunalne odpadne vode je podjetje imelo realiziranih 20.990 EUR 
prihodkov (planiranih 5.028 EUR) in 20.929 EUR odhodkov (planiranih 28.834 EUR). Nastal 
je presežek prihodkov nad odhodki na tej dejavnosti v višini 62 EUR.  
 
Pri storitvah čiščenja komunalne odpadne vode je imelo podjetje realiziranih 48.179 EUR 
prihodkov (planiranih 48.041 EUR) in 47.008 EUR odhodkov (planiranih 57.554 EUR), kar 
pomeni presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.171 EUR.  
 
Pri storitvah odvajanja padavinske odpadne vode je imelo podjetje realiziranih 4.572 EUR 
prihodkov (planiranih 8 EUR) in 8.187 EUR odhodkov (planiranih 5.876 EUR), kar pomeni 
presežek odhodkov nad prihodki, v višini 3.615 EUR.  
 
Pri storitvah čiščenja greznic in MKČN smo opravili za 37.844 EUR (planiranih 35.883 EUR) 
prihodkov in 30.190 EUR odhodkov (planiranih 21.072 EUR). Presežek prihodkov nad 
odhodki je 7.653 EUR.  
 
Posebej so prikazane storitve omrežnine. Iz tega naslova je podjetje na področju 
kanalizacije ustvarilo dobiček v višini 1.863 EUR.  
 
 
Skupno je bilo torej na področju odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in 
padavinske vode ustvarjenih 159.487 EUR prihodkov ter 152.352 EUR odhodkov. Iz 
navedenega sledi, da je nastal presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.135 EUR 

 



 

 

Letno poročilo JP Komunala Vodice d.o.o. za leto 2017 
 

Stran 48 od 85 
 

  

Preglednica 27: Prihodki in odhodki po dejavnostih – Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 

 
zneski so v EUR brez stotinov

Redna dejavnost 
INDEKS

PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL.

Čisti prihodki od prodaje 5.000 12.877 48.000 47.716 4.558 35.326 37.597 88.326 102.749 116

Subv encija za razliko v  ceni 8.021 0 8.021

Finančni prihodki 28 86 41 63 8 12 17 226 94 387 412

Prejete odškodnine 6 400 1 540 21 540 430 80

SKUPAJ PRIHODKI 5.028 20.990 48.041 48.179 8 4.572 35.883 37.844 88.960 111.586 125

Stroški materiala, razen stro. Energije 188 588 783 3.780 83 46 971 4.497 463

Energija 1.200 1.519 4.800 4.347 1 150 6.000 6.016 100

Stroški storitev  za v zdržev anje kom. Infr. 9.451 7.012 10.076 5.797 2.759 1.099 15.056 16.637 37.342 30.544 82

Najemnine 1.180 612 76 1.424 0 3.292

Stroški storitev  8.569 4.257 10.218 6.686 2.799 582 5.791 10.884 27.377 22.409 82

Zav arov alne storitv e - za jav ne službe 129 113 154 83 42 16 87 298 412 510 124

Odpisi v rednosti (AMZ, prev redno. Posl. Odh.) 48 15 1.497 2.175 16 2 32 39 1.593 2.230 140

Stroški dela 8.945 6.227 29.223 23.515 209 6.324 665 38.377 36.732 96

Drugi stroški 0 8 6 1 20 0 35

Finančni odhodki 0 3 2 0 7 0 11

Drugi odhodki 304 8 803 6 51 1 106 22 1.264 37 3

SKUPAJ ODHODKI 28.834 20.929 57.554 47.008 5.876 8.187 21.072 30.190 113.336 106.314 94

POSLOVNI IZID -23.806 62 -9.513 1.171 -5.868 -3.615 14.811 7.653 -24.376 5.271

zneski so v EUR brez stotinov

Omrežnina - najemnina
INDEKS

PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL.

Omrežnina - najemnina 25.300 17.873 10.600 8.030 12.600 9.133 276 209 48.776 35.244 72

Subvencija za omrežnino 0 6.926 2.441 3.289 0 12.656

SKUPAJ PRIHODKI 25.300 24.799 10.600 10.471 12.600 12.422 276 209 48.776 47.901 98

Najemnina kom. Infrastr. 15.830 15.830 8.654 8.654 4.232 4.232 230 230 28.946 28.945 100

Zavarovalne storitve - za omrežnino 8.248 8.257 1.514 1.515 7.312 7.320 17.074 17.093 100

SKUPAJ ODHODKI 24.078 24.087 10.168 10.169 11.544 11.552 230 230 46.020 46.038 100

POSLOVNI IZID - OMREŽNINA 1.222 712 432 302 1.056 870 46 -21 2.756 1.863 68

SKUPAJ DEJAVNOST
INDEKS

PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL.

SKUPAJ PRIHODKI 30.328 45.789 58.641 58.650 12.608 16.994 36.159 38.053 137.736 159.487 116

SKUPAJ ODHODKI 52.912 45.016 67.722 57.177 17.420 19.739 21.302 30.420 159.356 152.352 96

POSLOVNI IZID -22.584 773 -9.081 1.473 -4.812 -2.745 14.857 7.632 -21.620 7.135

ODVAJANJE KOMUNALNE 

ODPADNE VODE

ČIŠČENJE KOMUNALNE 

ODPADNE VODE

ODVAJANJE PADAVINSKE 

ODPADNE VODA S STREH
ČIŠČENJE GREZNIC IN MKČN SKUPAJ KANALIZACIJA

SKUPAJ KANALIZACIJA
ODVAJANJE KOMUNALNE 

ODPADNE VODE

ČIŠČENJE KOMUNALNE 

ODPADNE VODE

ODVAJANJE PADAVINSKE 

ODPADNE VODA S STREH
ČIŠČENJE GREZNIC IN MKČN

KANALIZACIJA

ODVAJANJE KOMUNALNE 

ODPADNE VODE

ČIŠČENJE KOMUNALNE 

ODPADNE VODE

ODVAJANJE PADAVINSKE 

ODPADNE VODA S STREH
ČIŠČENJE GREZNIC IN MKČN SKUPAJ KANALIZACIJA
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4.1.3 Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč – samo pokopališka 
dejavnost in urejanje pokopališč 

S prevzemom obvezne občinske gospodarske javne službe pokopališka in pogrebna 
dejavnost ter urejanje pokopališč, je JPKV v letu 2017 izvajala: 

 vzdrževanje pokopališč in pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke 
infrastrukture, 

 storitev najema pokopaliških objektov in naprav. 
 

Pokopališka dejavnost naj bi bila »samozadostna« storitev, kar pomeni, da naj bi se z 
izdajanjem računov (za grobnino) pokrivali vsi stroški, ki nastajajo na pokopališčih (stroški 
elektrike, stroški komunalnih storitev, odvoz smeti, dostava peska, investicijsko 
vzdrževanje, redno vzdrževanje,…). Žal pa so stroški, ki smo jih imeli z opravljanjem 
vzdrževanja presegli prihodke, in sicer v višini 3.867 EUR. Izgubo na tej dejavnosti 
pokrivamo z dobičkom na drugih dejavnostih.  
 
V letu 2017 smo, poleg rednega vzdrževanja obeh pokopališč (Vodice in Skaručna), v 
sklopu investicijskega vzdrževanja na pokopališču Vodice dostavili in postavili betonski 
boks za pesek in betonske klopi – 6 kosov. 
 

 Preglednica 28: Plan in realizacija Prihodkov in odhodkov z a leto 2017- Pokopališči 

zneski so v EUR brez stotinov

PLAN REALIZACIJA

Čisti prihodki od prodaje 14.300 14.146

Finančni prihodki 57

Prejete odškodnine 5

SKUPAJ PRIHODKI 14.300 14.208

Stroški materiala, razen stro. Energije 1.244

Energija 1.177

Stroški storitev  za v zdržev anje kom. Infr. 11.700 963

Najemnine 360

Stroški storitev  6.981

Zav arov alne storitv e - za jav ne službe 75

Odpisi v rednosti (AMZ, prev redno. Posl. Odh.) 223

Stroški dela 2.600 7.040

Drugi stroški 5

Finančni odhodki 2

Drugi odhodki 6

SKUPAJ ODHODKI 14.300 18.075

POSLOVNI IZID 0 -3.867

POKOPALIŠČA

 
 

Vse cene, ki jih je, na podlagi 15. člena Odloka o upravljanju pokopališke in pogrebne 
dejavnosti na območju Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 5/98), sprejel  
Občinski svet Občine Vodice na svoji 11. redni seji dne 11.11.2015 s Sklepom o potrditvi 
cenika letne najemnine grobov in najema mrliške vežice na pokopališčih, ki so v 
upravljanju Občine Vodice so ostale nespremenjene in so: 
• enojni in žarni grob 16,50 EUR, 
• dvojni grob 33,00 EUR, 
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• trojni grob in grobnice 49,50 EUR, 
• enkratni najem mrliške vežice 98,00 EUR 

 
 

      
Sliki 17 in 18: pogled na postavitev betonskih klopi (levo in desno od vhoda v mrliško vežico)-pokopališče Vodice 

 
 
 

 
Slika 19: Betonsko korito za pesek za grobove – pokopališče Vodice 
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4.1.4   Urejanje in čiščenje javnih površin 
 

V letu 2017 smo redno urejali in čistili vse javne površine za katere smo po pogodbi o 
izvajanju storitev zadolženi. Pri urejanje in čiščenje javnih površin  smo skrbeli za: 
 
• urejanje površin za pešce, prometnih površin in parkirišč (čiščenje, pometanje, po 

potrebi pranje), 
• negovanje in obnavljanje cvetličnih nasadov, trat, drevja in grmičevja, 
• čiščenje vej, odpadnega listja in drugih odpadkov, 
• zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin, 
• vzdrževanje in upravljanje otroških igrišč,  
• vzdrževanje ograj, klopi, posod za odpadke in drugih predmetov občinske opreme, 
• čiščenje avtobusnih postajališč, 
• vzdrževanje, obnavljanje in postavljanje opozorilnih napisov  na javnih površinah, 
• čiščenje in pometanje zelenih površin ter praznjenje košev za odpadke in pasje 

iztrebke. 
 

A. Otroška igrišča 
 
Otroško igrišče je prostor, ki je namenjen brezskrbni otroški igri. To pomeni, da so te 
lokacije predvidene, da otrok razvija svoje motorične sposobnosti in socialne veščine ter 
raziskovalno strategijo. Otroško igrišče je namreč učno okolje otrok. To območje mora biti 
za njihov razvoj tudi varno, kar pomeni, da so nevarnosti, ki jih otroci sami ne morejo 
identificirani, odstranjene. 
 
Otroška igrišča sestavljajo različni elementi, od tradicionalnih do modernih igral, kot so 
tobogani, gugalnice, stene za plezanje in podobno. Na njih so tudi ograje, vrata, smetnjaki, 
pločniki, rastline ali informacijske table. Vabljiva otroška igrišča, ki ponujajo vznemirljivo 
okolje in omogočajo razvoj domišljije, so koristna za vsestranski razvoj otroka, otroke pa 
zadržujejo pred nevarnimi lokacijami za igro, kot so bližina cest, bregov rek, pobočij ali 
gradbišč. 
 
Trenutno ima JPKV v upravljanju tri otroška igrišča in sicer: 
• Otroško igrišče Ob grabnu, 
• Otroško / športno igrišče Skaručna, 
• Otroško igrišče Polje – obračališče 
 
JPKV izvaja vzdrževanje igral in igrišča v skladu s sprejetim programom pregledov igral in 
igrišča. Program pregledov mora upoštevati garancijo, navodila in priporočila proizvajalca 
ter priporočila o pregledovanju in vzdrževanju. 
Zaradi pomembnosti, da so otroška igrišča dobro vzdrževana, smo  otroška igrišča  v letu 
2017 pregledovali: 
• tedensko - redni vizualni pregled, 
• trimesečno - funkcionalni pregled in  
• generalni pregled - glavni letni pregled (1x letno  komisijsko). 
 
Vse zabeležke opažene pri rednih, funkcionalnih in glavnih pregledih otroških igrišč smo 
zavedli v knjigo posameznega igrišča, kjer so priložena tudi vsa priporočila proizvajalca 
igral, ki se nanašajo na obseg pregledov. V knjigo posameznega otroškega igrišča smo 
zavedli tudi pomanjkljivosti, redna in izredna popravila. 
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B. Avtobusna postajališča 

 

V občini Vodice imamo 21 avtobusnih postajališč katere smo obiskovali in čistili v enakih 
terminih – enkrat tedensko (v ponedeljek), kot se je izvajalo s strani Občine Vodice pred 
prenosom na JPKV, po potrebi pa smo jih obiskali in pregledali tudi večkrat tedensko. Ob 
vsakokratnem obisku smo praznili  koše za smeti, pometli stojne površine, vizualno preveri 
funkcionalnost postajališč in odstrani nelegalne plakate. Od aprila do konca septembra 
2017 smo izvajali tudi košnja zelenic/trave okoli postajališč (min. 2 x mesečno oz. po 
potrebi). 
Avtobusna postajališča so na sledečih lokacijah:  

 
Preglednica 30: Avtobusna postajališča v Občini Vodice za avtobusno linijo št: 60 - smer iz Ljubljane Polje   
       obračališče 

Zap.št. Postajališče 

1. Skaručna 

2. Polje obračališče 

2. Repnje Benk 

3. Repnje samostan 

4. Repnje kapelica 

5. Dobruša lipa 

6. Zapoge obračališče 

7. Vodice 

8. Vodice OŠ 

9. Bukovica Plevevc 

10. Bukovica Anzel 

11. Utik 

12. Koseze 

13. Koseze Stare 

14. Šinkov Turn 

15. Šinkov Turn hrib 

16. Šinkov Turn hrib 

17. Selo pri Vodicah 

18. Selo Mali Dunaj 

19. Vesca 

20. Vojsko 

21. Polje obračališče 

 
Na področju urejanja in čiščenja javnih površin je nastal presežek odhodkov nad prihodki v 
višini 1.285 EUR. 
 



 

 

Letno poročilo JP Komunala Vodice d.o.o. za leto 2017 
 

Stran 53 od 85 
 

  

Preglednica 29: Plan in realizacija Prihodkov in odhodkov z a leto 2017- Pokopališči 

zneski so v EUR brez stotinov

PLAN REAL.

Čisti prihodki od prodaje 14.000 12.976

SKUPAJ PRIHODKI 14.000 12.976

Stroški materiala, razen stro. Energije 1.624

Energija 12

Stroški storitev  za v zdržev anje kom. Infr. 4.000 3.497

Stroški storitev  384

Zav arov alne storitv e - za jav ne službe 15

Odpisi v rednosti (AMZ, prev redno. Posl. Odh.) 0

Stroški dela 10.000 8.729

SKUPAJ ODHODKI 14.000 14.261

POSLOVNI IZID 0 -1.285

UREJANJE IN ČIŠČENJE 

JAVNIH POVRŠIN

 
 
 
 
4.1.5  Skupaj obvezne gospodarske javne službe – finančno poročilo 
 
Iz poslovanja obveznih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, pokopališke dejavnosti in urejanja in 
čiščenja javnih površin je JP Komunala Vodice, d.o.o. v letu 2017 ustvarilo presežek 
prihodkov nad odhodki v višini 19.447 EUR.  
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Preglednica 31: Prihodki in odhodki po dejavnostih – Skupaj oskrba s pitno vodo vodovod in odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode 
 
 

    

Redna dejavnost

PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL.

Čisti prihodki od prodaje 162.800 154.774 1.082 162.800 155.856 5.000 12.877 48.000 47.716 4.558 35.326 37.597 88.326 102.749 14.300 14.146 14.000 12.976 279.426 285.726 102

Prihodki od rezerv acij 221 55.500 40.706 48.000 36.935 103.500 77.862 0 0 103.500 77.862 75

Subv encija za razliko v  ceni 19.000 8.799 6.557 25.557 8.799 8.021 0 8.021 25.557 16.820 66

Finančni prihodki 105 569 0 0 0 0 105 569 28 86 41 63 8 12 17 226 94 387 57 0 199 1.013 509

Prejete odškodnine 17.000 17.544 5.911 0 5.000 6.501 22.000 29.955 8 400 1 540 21 540 430 5 0 22.540 30.390 135

SKUPAJ PRIHODKI 198.905 181.907 55.500 46.617 48.000 36.935 11.557 7.582 313.962 273.041 5.028 20.991 48.041 48.179 8 4.572 35.883 37.843 88.960 111.586 14.300 14.208 14.000 12.976 431.222 411.811 95

Stroški materiala, razen stro. Energije 1.044 8.544 5.541 4.704 1.954 1.044 20.742 188 588 783 3.780 83 46 971 4.497 1.244 1.624 2.015 28.107 1.395

Energija 14.000 12.005 0 0 0 14.000 12.005 1.200 1.519 4.800 4.347 1 150 6.000 6.016 1.177 12 20.000 19.210 96

Stroški storitev  za v zdržev anje kom. Infr. 17.959 32.111 51.200 30.467 43.000 28.714 10.000 8.118 122.159 99.410 9.451 7.012 10.076 5.797 2.759 1.099 15.056 16.637 37.342 30.544 11.700 963 4.000 3.497 175.201 134.414 77

Najemnine 0 4.658 0 0 0 0 4.658 1.180 612 76 1.424 0 3.292 360 0 0 593.542

Stroški storitev  51.145 32.115 110 262 0 51.145 32.487 8.569 4.257 10.218 6.686 2.799 582 5.791 10.884 27.377 22.409 6.981 384 78.522 62.261 79

Zav arov alne storitv e - za jav ne službe 394 751 0 0 0 394 751 129 113 154 83 42 16 87 298 412 510 75 15 806 1.351 168

Odpisi v rednosti (AMZ, prev redno. posl. odh.) 3.707 4.908 0 1.403 0 3.707 6.310 48 15 1.497 2.175 16 2 32 39 1.593 2.230 223 0 5.300 8.763 165

Stroški dela 92.023 56.489 4.300 4.588 5.000 1.853 371 101.323 63.302 8.945 6.227 29.223 23.515 209 6.324 665 38.377 36.732 2.600 7.040 10.000 8.729 152.300 115.802 76

Drugi stroški (v p) 0 13.977 0 0 0 0 13.977 0 8 6 1 20 0 35 5 0 0 14.017

Finančni odhodki 29 17 0 0 0 29 17 0 3 2 0 7 0 11 2 0 29 30 104

Drugi odhodki 2.066 55 0 0 0 2.066 55 304 8 803 6 51 1 106 22 1.264 37 6 0 3.330 98 3

SKUPAJ ODHODKI 182.367 165.629 55.500 40.706 48.000 36.935 10.000 10.443 295.867 253.714 28.834 20.929 57.554 47.008 5.876 8.187 21.072 30.190 113.336 106.314 14.300 18.075 14.000 14.261 437.503 392.364 900 0

POSLOVNI IZID 16.538 16.278 0 5.910 0 0 1.557 -2.861 18.095 19.327 -23.806 62 -9.513 1.171 -5.868 -3.615 14.811 7.653 -24.376 5.271 0 -3.867 0 -1.285 -6.281 19.447

INDEKS
ODVAJANJE 

KOMUNALNE 

ODPADNE 

VODE

ČIŠČENJE 

KOMUNALNE 

ODPADNE 

VODE

ODVAJANJE 

PADAVINSKE 

ODPADNE 

VODA S 

STREH

ČIŠČENJE 

GREZNIC IN 

MKČN

SKUPAJ 

KANALIZACIJA

OSKRBA S PITNO VODO KANALIZACIJA

POKOPALIŠČA

UREJANJE IN 

ČIŠČENJE 

JAVNIH 

POVRŠIN

SKUPAJ
VODARINA

VOD. 

PRIKLJUČKI
VODOMERI HIDRANTI

SKUPAJ 

VODOVOD
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Preglednica 32: Finančno vrednotenje investicij in subvencij 

 
zneski so v EUR brez stotinov

KONTO
PRORAČUNSKA 

POSTAVKA 

BREMENITEV 

PP V EUR

BREMENITEV 

PP V EUR

PLAN 2017 REAL. 2017 PLAN 2017 PLAN 2017

nto/bto neto bruto nto/bto neto bruto

A: NEDOKONČANE INVESTICIJE - DOKONČANA

1 Izgradnja komunalne infrastrukture na trasi ceste Bukovica-Koseze 051210,043208 195.253 195.253 195.253 195.253 195.253 234.304 195.253 234.304

B: NOVE INVESTICIJE 

1 Obnova vodovoda Selo - Šinkov Turn (ddv si Občina lahko odbija) 412905/760812 042201 30.000 29.900 30.000 29.900 29.900 30.000 29.900 29.900

2 Izdelava merilnega mesta Selo - Šinkov Turn (ddv si Občina lahko odbija) 412905/760812 042201 13.500 13.193 13.500 13.193 15.104 13.500 13.154 15.066

3 Vzdrževanje požarnega sistema (ddv-ja si Občina ne more odbijati) 412500/760811 042103 8.000 1.319 8.000 1.082 1.319 8.000 1.082 1.319

C: SUBVENCIJA OBČINE ZA RAZLIKO V CENAH (ddv-ja si Občina ne more odbijati)

1 Subvencija za razliko v ceni storitev 768100,768200 042101 22.100 18.120 22.100 16.548 18.120 22.100 0 0

2 Subvencija za razliko v ceni omrežnin

760102,760312,

760322,760332 042207 38.000 38.845 38.000 35.475 38.845 38.000 35.475 38.845

306.853 296.630 306.853 291.450 298.541 345.904 274.863 319.433

D: INVESTICIJE, KI JIH VODI JP KOMUNALA VODICE, D.O.O. V IMENU IN ZA RAČUN OBČINE VODICE

1 Obnova ČN Vodice  (zadržana sredstva) 051208 3.660 0

2 Obnova vodovoda Farma Agroemona - regionalna cesta Vodice - Lj. Šmartno 4. faza 412905/760812 042211 36.000 35.948 0 1.640 2.001 0 1.640 2.001

3

Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice 

ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana

39.660 35.948 0 1.640 2.001 0 1.640 2.001

opomba: Zneski proračunskih postavk so usklajeni s finančno službo Občine Vodice

SKUPAJ D

REALIZACIJA 2017 REALIZACIJA 2017

PRORAČUN OBČINE 

PRILIVI (od občine) ODLIVI (izvajalcem)

JP KOMUNALA VODICE, d.o.o.

SKUPAJ  A+B+C
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4.2.POGODBENO PREVZETE DEJAVNOSTI 

 

Na osnovi reorganizacij v OV in JPKV, je JPKV s 1.1. 2017 prevzela in zaposlila oba 
zaposlena (hišnik, čistilka) s strani OV, dodatno zaposlilo vzdrževalca in za polovični 
delovni čas administratorko, ki opravlja dela tako na operativi kot tudi v upravi.  

JPKV je poleg obveznih občinskih gospodarskih javnih služb pokopališka in pogrebna 
dejavnost ter urejanje pokopališč in urejanje in čiščenje javnih površin prevzelo še sledeče 
dejavnosti: 

1. Upravljanje, vzdrževanje in čiščenje občinskih javnih stavb,  

2. vzdrževanje in upravljanje začasnega zbirnega centra, zbiralnic odpadkov (EKO 
otokov),  

3. razvoz kosil za starejše občane  

4. ostale dejavnosti: storitve za potrebe ustanovitelja (distribuiranje gradiv za seje 

občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in občinske uprave, ostale naročene storitve,..) 

 

4.2.1. Upravljanje, vzdrževanje  in čiščenje občinskih javnih stavb 
 
JP Komunala Vodice, d.o.o je v letu  2017 vzdrževala  in upravljala sledeče občinske 
stavbe: 

 Dom krajanov Vodice, Kopitarjev trg 1; 

 Montažni objekt, Kopitarjev trg 1; (predelava notranjih prostorov za najemnike – 
zdravniška ordinacija,..) 

 Stavba občinske uprave in knjižnica, Škofjeloška cesta 7; (začasna ureditev vrtnega 
paviljona 

 Dom krajanov Utik, Utik 1; ( sanacija notranjega vodovoda v šoli, redna vzdrževalna 
dela,..) 

 Dom krajanov Skaručna; ( izvedba čajne kuhinje, ureditev najemniškega stanovanja  
in kleti,…) 

 Paviljon Šinkov Turn 
Poleg rednega vzdrževanja občinskih stavb, kot je skrb za obratovanje hišnih naprav 
(čiščenje, skrb za centralno ogrevanje, manjša popravila in druga hišniška opravila) smo 
pripravili tudi vse potrebno za vpeljavo  sistema za upravljanja z energijo v stavbah in 
posameznih delih stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne 
skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih 
zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih 
ustanovitelj je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost in katerih uporabna 
površina obsega več kot 250 m2. 
Sistem upravljanja z energijo vključuje: 

 izvajanje energetskega knjigovodstva (Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja 
in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi); 

 določitev in izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe 
obnovljivih virov energije; 

 poročanje odgovorni osebi zavezanca o rabi energije, s tem povezanih stroških in 
izvajanju ukrepov iz prejšnje alineje. 

 
Energetsko knjigovodstvo zbira in spremlja sledeče podatke o: 

 letni rabi energije in energentov v stavbi ali posameznem delu stavbe; 
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 letnih stroških za porabljeno energijo in energente v stavbi ali posameznem delu 
stavbe; 

 tehničnih lastnostih stavbe ali posameznega dela stavbe, in sicer o lastnostih ovoja 
in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o 
zasedenosti stavbe in številu uporabnikov; 
 

Na osnovi zbranih podatkov v letu 2018 bomo energetskega knjigovodstva bomo določili 
načrtovani ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije 
 
4.2.2. Vzdrževanje in upravljanje začasnega zbirnega centra, zbiralnic odpadkov (EKO 

otoki) 
 
  A. Zbiralnice odpadkov (EKO otoki) 
 
Izvajali smo redne tedenske(ponedeljek) preglede stanja zbiralnic odpadkov. Po potrebi so 
se očistile površine, zabojniki,  v zimskem času pa se je očistil sneg okoli Eko otokov, da 
je bil omogočen normalen dostop. 

 
                     Preglednica 33: Pregled  lokacij Eko otokov v Občini Vodice 
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B. Vzdrževanje in upravljanje začasnega zbirnega centra 

 
V letu 2017 smo pri vzdrževanje in upravljanje začasnega zbirnega centra za ločeno 
zbiranje odpadkov Vodice izvajali sledeče dejavnosti: 

 zagotavljali strokovnost in solidnost obratovanja, rednega vzdrževanja ter 
upravljanja zbirnega centra skladno z zahtevami občine; 

 zagotavljali navzočnost na zbirnem centru v odpiralnem času: 
 vsako delovno soboto med 9:00 in 12:00 (celotno leto), 
 vsako sredo med 17:00 in 19:00 v mesecih maj, junij, julij, avgust in september; 

 skrbeli za čistočo in urejenost površin in objektov v okviru zbirnega centra; 

 izvajali vse varnostne ukrepe v smislu varstva pri delu, požarne varnosti, 
premoženjske varnosti in organizacijskih ukrepov za nemoten in urejen dostop 
občanov in ločeno odlaganje odpadkov. 
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Sliki 20,21: Postavitev namenskih zbiralnih kontejnerjev 

 
 
4.2.3  Razvoz kosil 
 
Razvoz kosil smo vršili dnevno od ponedeljka do petka, na osnovi dnevnega spiska 
upravičencev, ki smo ga kot izvajalec razvozov redno prejemam s strani Občine Vodice.  
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Razvoz kosil traja do 2 uri; prevozi se cca 30 km. 
Potek razvoza kosil: 
• 11:30 prevzem kosil v OŠ Vodice, 
• 11:35 do 13:20 razvoz kosil po občini, upravičencem se dostavi kosilo in prevzame 

posoda iz prejšnjega dne, 
• 13:30 vračilo posod iz prejšnjega dne v OŠ Vodice. 
 
4.2.4 Storitve za potrebe ustanovitelja 
 
Sklop dejavnosti, ki smo jih izvajali v letu 2017 je obsegal zlasti: 
• razvoz gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta, 
• razvoz gradiv, dokumentacije, blaga za potrebe občinske uprave, 
• storitve vezane na volitve/referendum, 
• storitve vezane na občinske prireditve, 
• storitve vezane na oddajo nepremičnin v lasti Občine Vodice v najem. 
 
Na vseh zgoraj naštetih storitvah je nastal primanjkljaj v višini 2.216 EUR. Pokrivali ga 
bomo z presežkom na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.  

 

Iz poslovanja neobveznih gospodarskih javnih služb in dela na trgu je JP Komunala 
Vodice, d.o.o. v letu 2017 ustvarilo primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 2.216 EUR. 
  
Preglednica 34: Plan in realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2017 –pogodbeno prevzetih dejavnosti 

 

Redna dejavnost

PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL. PLAN REAL.

Čisti prihodki od prodaje 85.000 35.197 5.319 22.000 5.923 1.788 107.000 48.228

SKUPAJ PRIHODKI 85.000 35.197 0 5.319 22.000 5.923 0 1.788 107.000 48.228

Stroški materiala, razen stro. Energije 9.639 80 356 0 10.075

Energija 71 1 3 0 74

Stroški storitev  za v zdržev anje kom. Infr. 66.600 3.908 19.000 85.600 3.908

Stroški storitev  1.608 0 1.608

Zav arov alne storitv e - za jav ne službe 21 0 21

Stroški dela 18.400 19.776 6.150 3.000 6.497 2.334 21.400 34.757

SKUPAJ ODHODKI 85.000 35.023 0 6.231 22.000 6.497 0 2.692 107.000 50.443

POSLOVNI IZID 0 173 0 -912 0 -574 0 -904 0 -2.216

SKUPAJ

POGODBENO PREVZETE DEJAVNOSTIUPRAVLJANJE, 

VZDRŽEVANJE IN 

ČIŠČENJE OBČINSKIH 

JAVNIH STAVB

VZDRŽEVANJE IN 

UPRAVLJANJE 

ZAČASNEGA ZBIRNEGA 

CENTRA IN EKO OTOKOV

RAZVOZ KOSIL ZA 

STAREJŠE OBČANE OSTALE DEJAVNOSTI

 
 

4.3.TRŽNE DEJAVNOSTI IN INVESTICIJE 

 

Podjetje izvaja investicije, za katere pridobiva sredstva iz proračuna Občine Vodice. Izvaja 
tudi nekaj tržnih dejavnosti, predvsem na področju vodovoda: zamenjuje zmrznjene 
vodomere, izvaja priključke na vodovodno omrežje, izvaja gradnjo sekundarnega 
vodovoda,… V letu 2017 je sodelovalo tudi pri prenovi  meteorne kanalizacije na Kamniški 
cesti.  
 
Iz tega naslova je podjetje ustvarilo presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.897 EUR, 
kar se porabilo za pokrivanje izgub na drugih dejavnostih, kjer je primanjkljaj.  
 
Preglednica 35: Plan in realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2017 – tržne dejavnosti in investicije  
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zneski so v EUR brez stotinov

PLAN REAL.

SKUPAJ PRIHODKI 10.000 88.196

SKUPAJ ODHODKI 8.000 77.299

POSLOVNI IZID 2.000 10.897

TRŽNE DEJAVNOSTI IN 

INVESTICIJE

 
 

 

Na področju vodovoda smo opravili: 
 
1.  tržne dejavnosti: prihodkov v višini 33.487 EUR in stroškov 22.651 EUR. To so bile 
storitve prodaje vodovodnih priključkov, gradnje vodovoda, prodaje vodomerov, priklop 
vode, prodaje zastav…. Dobiček iz tega naslova v višini 10.836 EUR pokriva izgubo na 
področju drugih dejavnostih, kot so pokopališča in na ostalih pogodbeno prenesenih 
dejavnostih.  
  
2. investicije: 

- Obnova vodovoda Selo-Šinkov Turn v višini 29.899,67 EUR. 
- Izdelava merilnega mesta Selo -Šinkov Turn v višini 13.154,38 EUR. 
- Obnova vodovoda Farma Agroemona 4. faza v višini 1.640,00 EUR.  

 
Te investicije nimajo učinka na dobiček, ker so bila v celoti prefakturirane Občini Vodice 
kot investitorju, na podlagi potrjenega Letnega plana JP Komunala Vodice, d.o.o. za leto 
2017.  
 

Na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode smo opravili: 
 
1.  tržne dejavnosti: v višini 9.999 EUR, stroškov je bilo 9.954 EUR. Dobiček iz tega 
naslova v višini 45 EUR pokriva izgubo na redni dejavnosti čiščenje greznic in MKČN.  
 

4.4  KADROVSKA ZASTOPANOST PODJETJA 
 

V letu 2017 je podjetje  zaposlovalo šest in pol delavcev (eden za polovični delovni čas) v 
rednem delovnem razmerju. S tem številom zaposlenih smo izvajali vse obvezne 
gospodarske javne službe (razen večjih gradbenih posegov pri investicijah in okvarah) ter 
vse dodatne storitve prevzete s 1.1.2017. 
 
Za zagotavljanje izvajanja poslovnega načrta in kljub optimizaciji poslovanja ugotavljamo, 
da se je obseg administrativnih del (vključno s pripravo in pošiljanjem podatkov, vodenje 
evidenc, ki ji zahteva zakonodaja na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode) zelo povečal.  
 
Zaradi širitve dejavnosti, se je še dodatno povečal administrativni obseg del (evidenca o 
razvozu in obračunu kosil, obračun in kontrola delovnih nalogov, potnih stroškov, 
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evidentiranje in izdajanje potrebnega materiala za vzdrževanje stavb, javni površin, 
avtobusnih postajališč, evidentiranje dodatnih računov, izvajanje analiz). 
Nastalo situacijo smo rešili z zaposlitvijo za polovični delovni čas. Če se bo nadaljeval 
trend povečanja administrativnih del na področju obveznih gospodarski javnih služb s 
strani države bomo razmislili o spremembi zaposlitve iz polovične v polno zaposlitev.  
 
Izobrazbena struktura in število zaposlenih v JP Komunala Vodice na dan 31.12.2017 je 
bila sledeča: 
 

Preglednica 36: Struktura in število zaposlenih 

Stopnja izobrazba leto 2017 

IX.   

VIII.   

VII. 1 

VI. 1 

V. 1,5 

IV. 2 

III.  

II. 1 

I.  

SKUPAJ 6,5 

 
 

 

4.5 RAZVOJNI NAČRTI 
 

4.5.1. Pregled izvedenih razvojnih načrtov in nalog v letu 2017 
 
V letu 2017 je bil poglaviten del investicij namenjen nadaljevanju obnovi in nadgradnji 
vodovodnega sistema ter delna nadgradnja  (pri obnovi Kamniške ceste) kanalizacije za 
odvajanje meteorne in odpadne komunalne vode.  
V sklopu  Letnega programa dela JP Komunala Vodice d.o.o. za leto 2017, ki je bil 
posredovan in ga je potrdil Občinski svet Občine Vodice na svoji 33. redni seji, dne 17. 12. 
2016 je bila priložena tudi prioritetna lista del, ki je vključevala sledeče investicije: 
 

- sanacija vodovoda na trasi od merilnega jaška Agroemona do regionalne ceste 
Vodice – Ljubljana Šmartno IV. Faza (AC cev DN 100 zamenjana s PEHD 100 d 
160), 

- obnova/zamenjava vodovoda Selo-Šinkov Turn 
- obnova obstoječih hišnih priključkov, 
- postavitev merilnega mesta Selo, 
- sanacije delov vodovodnega omrežja za zagotavljanje požarne vode,  
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- dolgoročni razvoj vodovodnega omrežja glede na predvideno povečanje 
uporabnikov,  

- dolgoročno zmanjševanje vodnih izgub in nadzor nad njimi. 
 
4.5.2. Pregled dodatnih razvojni načrtov in nalog v letu 2018 
 
Upravljavec namerava v letu 2018 izvesti oz. nadaljevati še z naslednjimi nalogami:  
 

- nadaljevati z temeljito analizo vodnih izgub z izvajanjem meritev pretokov na 
posameznih pododsekih vodovodnega sistema, 

- pripraviti vse potrebno za pričetek veljavnosti tehničnega pravilnika o javni 
kanalizaciji v občini Vodice in tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v občini 
Vodice, 

- Sprejem s strani občinskega sveta Občine Vodice zelo pomemben program: 
»Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda«, ki bo moral 
biti prilagojen novi situaciji. MOP je v skladu z 20. členom Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, t. 98/15) pripravilo predlog 
noveliranih aglomeracij, na podlagi katerih bo pripravilo osnutek novega državnega 
Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (ki je v 
pripravi). Novi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode bo določil območja aglomeracij pri katerih bo potrebno urediti čiščenje 
komunalne odpadne vode (individualne MKČN, skupinske MKČN, kanalizacija) in  
postaviti temelje za pripravo občinskega odloka za subvencioniranje izgradnje 
MKČN, 

- v skladu z veljavno področno zakonodajo o oblikovanju cen so bodo izvedle 
ponovne aktivnosti povezane z obračuni, poračuni in izračuni lastne cene  izvajanja 
storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode in za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, 
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami - Elaborat, 

- redno čiščenje in praznjenje obstoječih greznic in MKČN, 
- redno čiščenje in vzdrževanje kanalizacijskega sistema za odvajanje in čiščenje 

komunalne in padavinske odpadne vode, 
- obratovalni monitoring oz. izdelavo ocene obratovanja MKČN v skladu s 

predpisom, ki določa emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN, 
- izdaja potrdila in strokovne ocene obratovanja MKČN ter vodi ustrezne evidence o 

teh objektih, 
- obnova vodovodnih priključkov, 
- informiranje občanov o potrebni zamenjavi obstoječih pretočnih greznic z MKČN,  
- pričeti z izvajanjem storitev dobave in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav 

(gradbena in instalacijska dela). 
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5. POROČILO O OBLIKOVANJU CEN  
 

5.1 OSKRBA S PITNO VODO 
 

S 01.01.2013 je pričela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št- 87/2012 in 
109/2012) v nadaljevanju U-Medo, ki predpisuje, da ceno storitve posamezne javne 
službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja 
storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: elaborat) in jo predloži pristojnemu 
občinskemu organu v potrditev. 
 
V letu 2017 smo pripravili Elaborat o oblikovanju cen obvezne gospodarske javne službe 
oskrba s pitno vodo, katerega je Občinski svet Občine Vodice obravnaval in na 25. redni 
seji dne 30.05.2017. Sprejel je Sklep o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne 
službe oskrba s pitno vodo v občini Vodice, s katerim je potrdil nove cene, ki so pričele 
veljati s 1.7. 2017. 
 
Cena storitev javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz: 
- vodarine, 
-         omrežnine, ki pa je sestavljena: 

 vzdrževalnine, 
 števnine, 
 najemnine – infrastrukture. 

 
Cene storitve oskrbe s pitno vodo v letu 2017 so bile: 
 
Od 01.01.2017 do 30.06.2017: 
 
Preglednica 37: Zaračunana cena oskrbe s pitno vodo po »U-Medo - Elaborat 2016« z upoštevano 9,9878 % subvencijo 

za oskrbo s pitno vodo 

Vodarina - normalna poraba* 0,7512 EUR/m3 

Subvencija ** za m3 - 0,0852 EUR/m3 

SKUPAJ s subvencijo 0,6660 EUR/m3 

* Po U-Medo je sedaj vodno povračilo priznan kot strošek in ga je zato potrebno upoštevati pri izračunu 

vodarine in se ga ne prikazuje več ločeno. 

 
** Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitev javnih služb oskrbe s pitno vodo samo za tiste 

uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.  
 

**  Subvencija za oskrbo s pitno vodo je 11,3419 %.  
 
Preglednica 38: Potrjena  cena oskrbe s pitno vodo-prekomerna poraba po U-Medo - Elaborat 2016 

Vodarina - prekomerna poraba 1,1268EUR/m3 

SKUPAJ  1,1268 EUR/m3 

 
Od 01.07.2017 do 31.12.2017 

 
Preglednica 39: Zaračunana cena oskrbe s pitno vodo po »U-Medo - Elaborat 2017« z upoštevano 11,8231 % 

subvencijo za oskrbo s pitno vodo. 

Vodarina - normalna poraba* 0,6541 EUR/m3 

Subvencija ** za m3 0,0000 EUR/m3 
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SKUPAJ s subvencijo 0,6541 EUR/m3 

* Po U-Medo je sedaj vodno povračilo priznan kot strošek in ga je zato potrebno upoštevati pri izračunu 

vodarine in se ga ne prikazuje več ločeno. 

 
** Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitev javnih služb oskrbe s pitno vodo samo za tiste 

uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, vendar subvencija ni potrebna  
 
Preglednica 40: Potrjena  cena oskrbe s pitno vodo-prekomerna poraba po U-Medo - Elaborat 2017 

Vodarina - prekomerna poraba 0,9812 EUR/m3 

SKUPAJ  0,9812 EUR/m3 

 
Vse navedene cene se izračunavajo ločeno in se kasneje tudi na računu uporabniku 
prikazujejo ločeno. 
 
S storitvijo vzdrževalnine se krijejo stroški vzdrževanja vodovodnih priključkov. S storitvijo 
omrežnine se pokriva letne stroške najemnine javne infrastrukture. 
 
Izračun števnine in vzdrževalnine je opravila JP Komunala Vodice, d.o.o. na osnovi svojih 
kalkulacij. Cena števnine in vzdrževalnine je ostala nespremenjena od leta 2013. 
 
Najemnina infrastrukture se plačuje v fiksnem mesečnem znesku in je odvisna samo od 
velikosti vodomernega števca, ki ima svoj faktor. 
 

Preglednica 41: Pregled faktorjev za izračun najemnine po U-Medo 

Velikost vodomera Faktor omrežnine 

DN ≤ 20 1 

20 <DN<  40 3 

40 ≤DN<  50 10 

50≤DN<  65 15 

65 ≤DN<  80 30 

80 ≤DN<  100 50 

100≤DN<  150 100 

150 ≤DN 200 

 
Cene omrežnine v letu 2017 so bile: 
 
Od 01.01.2017 do 30.06. 2017: 

Preglednica 42: Potrjena cena »Omrežnina –Oskrba s pitno vodo po U-Medo – Elaborat 2016« 

Velikost 
vodomera 

Števnina Vzdrževalnina Najemnina Skupaj cena OMREŽNINE  

  EUR brez DDV/kos/mesec 

DN ≤ 20 2,0000 3,2139 4,2403 9,4542 

20<DN<40 2,3750 3,5766 12,7208 18,6724 

40 ≤DN<50 3,1500 6,1900 42,4028 51,7428 

50≤DN<65 19,0000 6,3327 63,6042 88,9369 

65≤DN<80 23,7500 8,3243 127,2084 159,2827 

80≤DN<100 23,7500 8,3243 212,0141 244,0884 

100≤DN<150 36,6500 9,1050 424,0281 469,7831 
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150 ≤DN 36,6500 9,1050 848,0563 893,8113 
 * brez upoštevane subvencije 

 

        Preglednica 43: Zaračunana cena »Omrežnina – Oskrba s pitno vodo-Elaborat 2016« z upoštevano 46,4637% 

 subvencijo za  najemnino 

Velikost 
vodomera 

Števnina Vzdrževalnina Najemnina Skupaj cena OMREŽNINE  

  EUR brez DDV/kos/mesec 

DN ≤ 20 2,0000 3,2139 2,2701 7,4840 

20<DN<40 2,3750 3,5766 6,8102 12,7618 

40 ≤DN<50 3,1500 6,1900 22,7005 32,0405 

50≤DN<65 19,0000 6,3327 34,0508 59,3835 

65≤DN<80 23,7500 8,3243 68,1015 100,1758 

80≤DN<100 23,7500 8,3243 113,5025 145,5768 

100≤DN<150 36,6500 9,1050 227,0050 272,7600 

150 ≤DN 36,6500 9,1050 454,0100 499,7650 

 
Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno uporabe javne infrastrukture samo za tiste 
uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti,  
 

Od 1.7.2017 do 31.12.2017 
 

Preglednica 44: Potrjena cena »Omrežnina –Oskrba s pitno vodo po U-Medo – Elaborat 2017« 
 

Velikost 
vodomera 

Števnina  Vzdrževalnina 

Najemnina 

infrastrukture z 
zavarovanjem 

Skupaj cena 
OMREŽNINE 

DN  EUR/kos EUR/kos EUR/kos EUR/kos 

DN ≤ 20 0,5000 3,2139 4,2427 7,9566 

20<DN<40 0,5938 3,5766 12,7281 16,8985 

40 ≤DN<50 0,7875 6,1900 42,4270 49,4045 

50≤DN<65 4,7500 6,3327 63,6404 74,7231 

65≤DN<80 5,9375 8,3243 127,2809 141,5427 

80≤DN<100 5,9375 8,3243 212,1348 226,3966 

100≤DN<150 9,1625 9,1050 424,2696 442,5371 

150 ≤DN 9,1625 9,1050 848,5393 866,8068 

 
Preglednica 45: Zaračunana cena »Omrežnina – Oskrba s pitno vodo-Elaborat 2017« z upoštevano 12,60 % 

 subvencijo za  najemnino  

 

Velikost 
vodomera 

Števnina  Vzdrževalnina 

Najemnina 

infrastrukture z 

zavarovanjem 

Skupaj cena 
OMREŽNINE 

DN EUR/kos EUR/kos EUR/kos EUR/kos 

DN ≤ 20 0,5000 3,2139 3,7081 7,4220 

20<DN<40 0,5938 3,5766 11,1243 15,2947 

40 ≤DN<50 0,7875 6,1900 37,0812 44,0587 

50≤DN<65 4,7500 6,3327 55,6217 66,7044 
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65≤DN<80 5,9375 8,3243 111,2435 125,5053 

80≤DN<100 5,9375 8,3243 185,4058 199,6676 

100≤DN<150 9,1625 9,1050 370,8117 389,0792 

150 ≤DN 9,1625 9,1050 761,6233 779,8908 
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5.2 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE 
VODE 

 
Tudi pri odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode smo cene 
izračunali na osnovi veljavne Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št- 87/2012 in 
109/2012) v nadaljevanju U-Medo, ki predpisuje sistem izračuna cen in nabor storitev.  
 
Obračun storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode je 
razdeljen na štiri sklope storitev: 
 

1. Storitev odvajanja komunalne odpadne vode: 
 Odvajanje komunalne odpadne vode,  
 Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode 

 
2. Storitev odvajanje padavinske vode: 

 Odvajanje padavinske odpadne vode 
 Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode 

 
3. Storitev čiščenja komunalne odpadne vode: 

 Čiščenje komunalne odpadne vode 
 Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode 

 
4. Storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN: 

 Pod to storitev se trenutno obračunava samo okoljska dajatev, ki je vezana 
na odjemno mesto, njena višina-cena pa je odvisna od načina odvajanja 
komunalne odpadne vode: 

 Odvajanje v greznica   
 Odvajanje v MKČN      
 Odvajanje in priklop na  kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne 

vode         
A. Cene storitve odvajanja in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 

 
V letu 2017 smo tudi za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode 
pripravili Elaborat, katerega je Občinski svet Občine Vodice obravnaval in na 25. redni seji 
dne 30.05.2017 sprejel Sklep o cenah storitve obvezne gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice, s katerim 
je potrdil nove cene, ki so pričele veljati 1. 7. 2017. 
 
Cene storitve odvajanja in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode so bile: 
 
Od 01.01.2017 do 30.06.2017 
 

Preglednica 46: Potrjena in zaračunana cena storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode po U-Medo-Elaborat 2016 

Cena odvajanja komunalne odpadne vode  0,0865 EUR/m3 

Cena odvajanja padavinske odpadne vode  0,0000 EUR/m3 

Cena čiščenja komunalne odpadne vode  1,0245 EUR/m3 
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Cena storitve povezane z nepretočnimi greznicami, 
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami     

0,1846 EUR/m3 

Od 1.7.2017 do 31.12.2017 
 
Preglednica 47: Potrjena cena storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode po U-Medo-
Elaborat 2017 

Cena odvajanja komunalne odpadne vode  0,7933 EUR/m3 

Cena odvajanja padavinske odpadne vode  0,1693 EUR/m3 

Cena čiščenja komunalne odpadne vode  0,9185 EUR/m3 

Cena storitve povezane z nepretočnimi greznicami, 
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami     

0,1691 EUR/m3 

 

Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitev javnih služb samo za tiste uporabnike, ki ne 
opravljajo pridobitne dejavnosti. 
 

*Subvencija za storitev odvajanje komunalne odpadne za m3 odvedene komunalne odpadne vode 
znaša  0,3483 EUR, kar predstavlja 56,09 % potrjene cene oz. lokalna skupnost subvencionira 
43,91% potrjene cene. 
 
Preglednica 48: Zaračunana cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode po U-Medo-Elaborat 2017 

 

Odvajanje komunalne odpadne vode * 0,7933 EUR/m3 

Subvencija ** za m3 0,3483 EUR/m3 

SKUPAJ s subvencijo 0,4450 EUR/m3 

 
 
Preglednica 49: Zaračunane cena storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode po U-Medo-
Elaborat 2017 

Cena odvajanja komunalne odpadne vode* 0,4450 EUR/m3 

Cena odvajanja padavinske odpadne vode  0,1693 EUR/m3 

Cena čiščenja komunalne odpadne vode  0,9185 EUR/m3 

Cena storitve povezane z nepretočnimi greznicami, 
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami**     

0,1691 EUR/m3 

 

**Osnova za obračun storitve je na vodomeru izkazana mesečna poraba.  
 

B. Cene omrežnine odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
 
Omrežnina je prihodek Občine Vodice in pokriva:  

 najemnino infrastrukture za izvajanje javne službe ali stroške amortizacije osnovnih 
sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 

 stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, ki vključujejo stroške požarnega in 
strojelomnega zavarovanja infrastrukturnih objektov in naprav, 

 stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, za povzročeno škodo 
povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe in stroške 
nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve 
ukrepom vodovarstvenega režima v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestila, 

 finančne odhodke v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge 
stroške povezane z dolžniškim financiranjem izgradnje infrastrukture javne službe 
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odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, dokler se sredstva 
javne infrastrukture izkazujejo kot sredstva v upravljanju. Pri tem se upošteva višina 
stroškov na podlagi povprečnih pogojev kreditiranja in obrestnih mer, ki jih pri 
najemanju dolgoročnih investicijskih kreditov dosegajo podjetja s primerljivim 
tveganjem. 
 

Omrežnino plačujejo uporabniki praviloma mesečno, ne glede na porabljeno količino vode 
v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju. 
 
Omrežnina se je plačevala in se še plačuje v fiksnem mesečnem znesku in je odvisna 
samo od velikosti vodomernega števca (faktor omrežnine - preglednica 29) 
Cene omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode: 
 
Od 01.01.2017 do 30.06.2017: 
 
 Preglednica 50: Potrjena in zaračunana cena »Omrežnina – Odvajanje komunalne odpadne vode  
   po U-Medo 2016« 

Velikost vodomera 
Omrežnina na mesec v 

EUR brez DDV 

DN ≤20 5,1983 

20<DN<40 15,5948 

40≤DN<50 51,9828 

50≤DN<65 77,9742 

65≤DN<80 155,9483 

80≤DN<100 259,9139 

100≤DN<150 519,8277 

150≤DN 1039,6554 

 
Od 01.07.2017 do 31.12.2017: 
 
   Preglednica 51: Potrjena cena »Omrežnina – Odvajanje komunalne odpadne vode  
   po U-Medo 2017« 

Velikost vodomera 
Omrežnina na mesec 

v EUR brez DDV 

DN ≤20 4,7956 

20<DN<40 14,3867 

40≤DN<50 47,9558 

50≤DN<65 71,9336 

65≤DN<80 143,8673 

80≤DN<100 239,7788 

100≤DN<150 479,5575 

150≤DN 959,1150 

 
Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno uporabe javne infrastrukture samo za tiste 
uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. 
 
Subvencija za omrežnino za odvajanje komunalne odpadne vode je 60,0000 %. 
 
   Preglednica 52: Zaračunana  cena »Omrežnina – Odvajanje komunalne odpadne vode  
   po U-Medo 2017« s subvencijo 
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Velikost vodomera 
Omrežnina na mesec 

v EUR brez DDV 

DN ≤20 1,9182 

20<DN<40 5,7547 

40≤DN<50 19,1823 

50≤DN<65 28,7735 

65≤DN<80 57,5469 

80≤DN<100 95,9115 

100≤DN<150 191,8230 

150≤DN 383,6460 

 
Cene omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode : 
 
Od 01.01.2017 do 30.06.2017: 
 

Preglednica 53: Potrjena in zaračunana cena »Omrežnina – Odvajanje padavinske odpadne vode po 
U-Medo 2016 

Velikost 
vodomera 

Omrežnina na 
mesec v EUR brez 

DDV 

DN≤20 3,9752 

20<DN<40 11,9257 

40≤DN<50 39,7525 

50≤DN<65 59,6287 

65≤DN<80 119,2574 

80≤DN<100 198,7624 

100≤DN<150 397,5248 

150≤DN 795,0496 

 
Od 01.07.2017 do 31.12.2017 
 
  Preglednica 54: Potrjena cena »Omrežnina – Odvajanje padavinske odpadne vode po U-Medo 2017 

Velikost 
vodomera 

Omrežnina na 
mesec v EUR brez 

DDV 

DN≤20 3,6227 

20<DN<40 10,8681 

40≤DN<50 36,2268 

50≤DN<65 54,3403 

65≤DN<80 108,6805 

80≤DN<100 181,1342 

100≤DN<150 362,2684 

150≤DN 724,5368 
 

Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitev javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode samo za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. 
 
Subvencija za leto 2017 za omrežnino za odvajanje padavinske odpadne vode je 58,00 % in tako 
so subvencionirane cene za omrežnino za odvajanje komunalne odpadne vode:  
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Preglednica 55: Zaračunana  cena »Omrežnina – Odvajanje padavinske odpadne vode po U-Medo 2017« 
 

Velikost vodomera 
Omrežnina na mesec 

v EUR brez DDV 

DN ≤20 1,5215 

20<DN<40 4,5646 

40≤DN<50 15,2153 

50≤DN<65 22,8229 

65≤DN<80 45,6458 

80≤DN<100 76,0764 

100≤DN<150 152,1527 

150≤DN 304,3055 

 
Cene omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode: 
 
Od 01.01.2017 do 30.06.2017: 
 
Preglednica 56: Potrjena in zaračunana cena »Omrežnina – Čiščenje komunalne odpadne vode po U- Medo 2016« 

Velikost vodomera 
Omrežnina na 

mesec v EUR brez 
DDV 

DN≤20 2,1641 

20<DN<40 6,4923 

40≤DN<50 21,6410 

50≤DN<65 32,4616 

65≤DN<80 64,9231 

80≤DN<100 108,2052 

100≤DN<150 216,4105 

150≤DN 432,8209 

 

Od 01.07.2017 do 31.12.2017 
 
Preglednica 57: Potrjena cena »Omrežnina – Čiščenje komunalne  odpadne vode po U-Medo 2017« 
 

Velikost 
vodomera 

Omrežnina na 
mesec v EUR brez 

DDV 

DN≤20 2,0205 

20<DN<40 6,0615 

40≤DN<50 20,2052 

50≤DN<65 30,3077 

65≤DN<80 60,6155 

80≤DN<100 101,0258 

100≤DN<150 202,0516 

150≤DN 404,1031 
 

Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitev javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode samo za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. 
 



 

 

Letno poročilo JP Komunala Vodice d.o.o. za leto 2017 
 

Stran 73 od 85 
 

  

Subvencija za leto 2017 za omrežnino za čiščenje komunalne odpadne vode je 50,00 % in tako so 
subvencionirane cene za omrežnino za odvajanje komunalne odpadne vode: 
 
 
Preglednica 58: Zaračunana  cena »Omrežnina – Čiščenje komunalne  odpadne vode po U-Medo 2017«  

Velikost vodomera 
Omrežnina na mesec 

v EUR brez DDV 

DN ≤20 1,0103 

20<DN<40 3,0308 

40≤DN<50 10,1026 

50≤DN<65 15,1539 

65≤DN<80 30,3077 

80≤DN<100 50,5129 

100≤DN<150 101,0258 

150≤DN 202,0516 

 
Cene omrežnine za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami 
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami  
 

Od 01. 01. 2017 do 30.06.2017: 
 
Preglednica 59: Potrjena in zaračunana  cena »Omrežnina – za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, 

obstoječim greznicami in MKČN   po U-Medo - Elaborat 2016  

Velikost vodomera 
Omrežnina na mesec 

v EUR brez DDV 

DN≤20 0,0216 

20<DN<40 0,0649 

40≤DN<50 0,2162 

50≤DN<65 0,3243 

65≤DN<80 0,6486 

80≤DN<100 1,0810 

100≤DN<150 2,1619 

150≤DN 4,3239 

 
Od 01.07.2017 do 31.12.2017: 

 
Preglednica 60: Potrjena in zaračunana  cena »Omrežnina – za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, 

obstoječim greznicami in MKČN   po U-Medo - Elaborat 2017  

Velikost vodomera 
Omrežnina na mesec 

v EUR brez DDV 

DN≤20 0,0108 

20<DN<40 0,0323 

40≤DN<50 0,1075 

50≤DN<65 0,1613 

65≤DN<80 0,3225 

80≤DN<100 0,5376 

100≤DN<150 1,0751 

150≤DN 2,1502 
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5.3  PREDPISANE DAJATVE 
 

5.3.1  VODNA POVRAČILA 
 
Vodno povračilo je dajatev, do katere je upravičena država, zaradi rabe vode, 
naplavin in vodnih zemljišč, ki so v njeni lasti. Vodno povračilo so, v skladu z Uredbo 
o vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 103/02 in 122/07), dolžni plačevati vsi, ki odvzemajo 
vodo iz vodnih virov, uporabljajo vodna zemljišča, ali odvzemajo naplavine zaradi 
opravljanja svoje dejavnosti.  
V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja se vodno povračilo všteva v ceno vode.  
 Vodno povračilo se mesečno, po odločbi, nakazuje na Ministrstvo za okolje in prostor.  
 
5.3.2  OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA 

ODPADNIH VODA 
 
Višina okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se 
plačuje skladno s Sklepom o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2012 
(Ur. l. RS, št. 16/2009) in z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 104/2009). Osnova za obračun je na 
vodomeru izkazana poraba vode.   
K plačilu so zavezani tisti uporabniki, ki so priključeni na omrežje javne kanalizacije, 
odvajajo komunalno odpadno vodo skozi greznico ali imajo malo čistilno napravo. 

  
V letu 2017 so bile cene okoljske dajatve nespremenjene, in sicer:  

 za zavezance, priključene na kanalizacijo: 0,0528 EUR/m3 porabljene vode 

 za zavezance, priključene na greznico: 0,5283 EUR/m3 porabljene vode  

 za zavezance, priključene na malo čistilno napravo: 0,0528 EUR/m3 porabljene 
vode. 

 
Okoljska dajatev se mesečno nakazuje na podračun Občine Vodice. Okoljska dajatev se 
ne zaračunava za vodo, porabljeno v kmetijske namene.  
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6. RAČUNOVODSKI IZKAZI  
 

6.1  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA v obdobju 1.1.2017 do 31.12.2017 

 

 
 
 

Preglednica 61: Izkaz poslovnega izida 2017 
   v EUR  

 
Postavka  Oznaka 

za AOP 

Znesek 

 2017 2016 

     

 A. 
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 
(111+115+118)  

110 633.840,43 521.011,98 

 I. 
Čisti prihodki od prodaje na 
domačem trgu (112 do 114) 

111 633.840,43 521.011,98 

 1. 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in 
storitev razen najemnin 

112 633.824,41 521.011,98 

 2. Čisti prihodki od najemnin 113 0 0 

 3. 
Čisti prihodki od prodaje blaga in 
materiala  

114 16,02 0 

 II. 
Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 
(116+117) 

115 0 0 

 III. 
Čisti prihodki od prodaje na trgu 
izven EU (119+120) 

118 0 0 

 B. 
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

121 0 0 

 C. 
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

122 0 0 

 Č. 
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI 
IN LASTNE STORITVE 

123 0 0 

 D. 

SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, 
KOMPENZACIJE IN DRUGI 
PRIHODKI, KI SO POVEZANI S 
POSLOVNIMI UČINKI 

124 17.040,91 24.438,35 

 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 0 0 

 F. 
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA  
(110+121-122+123+124+125) 

126 650.881,34 545.450,33 

 G. 
POSLOVNI ODHODKI 
(128+139+144+148) 

127 650.723,53 559.608,56 

 I. 
Stroški blaga, materiala in storitev 
(129+130+134) 

128 491.303,15 448.123,70 

 1. 
Nabavna vrednost prodanega blaga in 
materiala 

129 0 0 

 2. 
Stroški porabljenega materiala (131 do 
133) 

130 66.669,01 41.547,84 
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   a) stroški materiala 131 44.369,84 21.647,18 

   b) stroški energije 132 19.283,70        19.293,36 

   c) drugi stroški materiala 133 3.015,47 607,30 

 3. Stroški storitev (135 do 138) 134 424.634,14 406.575,86 

   a) transportne storitve 135 9.857,48 8.231,49 

   b) najemnine 136 107.971,32 103.781,88 

   
c) povračila stroškov zaposlencem v 
zvezi z delom 

137 4.900,78 5.490,89 

   č) drugi stroški storitev 138 301.904,56 289.071,60 

 II. Stroški dela  (140 do 143) 139 150.559,23 105.572,44 

 1. Stroški plač 140 112.308,74 85.365,54 

 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 9.939,32 7.554,85 

 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 10.473,65 6.188,98 

 4. Drugi stroški dela 143 17.837,52 6.463,07 

 III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 8.763,15 5.886,36 

 1. Amortizacija  145 8.589,29 5.686,36 

 2. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 

146 114,80 0 

 3. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih 

147 59,06 200,00 

 IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)  148 98,00 26,06 

 1. Rezervacije 149 0 0 

 2. Drugi stroški 150 98,00 26,06 

 H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) 151 157,81 0 

 I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126) 152 0 14.158,23 

 J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 1.013,13 399,74 

 I. 
Finančni prihodki iz deležev (156 do 
159) 

155 547,66 0 

 II. 
Finančni prihodki iz danih posojil 
(161+162) 

160 0 0 
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 III. 
Finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev (164+165) 

163 1.013,13 399,74 

 1. 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 
do družb v skupini 

164 0 0 

 2. 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 
do drugih 

165 1.013,13 399,74 

 K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 30,10 33,00 

 I. 
Finančni odhodki iz oslabitve in 
odpisov finančnih naložb 

168 0 0 

 II. 
Finančni odhodki iz finančnih 
obveznosti (170 do 173) 

169 0 0 

 III. 
Finančni odhodki iz poslovnih 
obveznosti (175 do 177) 

174 30,10 33,00 

 1. 
Finančni odhodki iz poslovnih 
obveznosti do družb v skupini 

175 0 0 

 2. 
Finančni odhodki iz obveznosti do 
dobaviteljev in meničnih obveznosti 

176 0 0 

 3. 
Finančni odhodki iz drugih poslovnih 
obveznosti 

177 30,10 33,00 

 L. DRUGI PRIHODKI (179+180) 178 30.389,72 15.185,77 

 I. 
Subvencije, dotacije in podobni 
prihodki, ki niso povezani s 
poslovnimi učinki  

179 0 0 

 II. 
Drugi finančni prihodki in ostali 
prihodki  

180 30.389,72 15.185,77 

 M. DRUGI ODHODKI 181 91,32 88,00 

 N. 
CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-
166+178-181) 

182 31.439,24 1.306,28 

 O. 
CELOTNA IZGUBA (152-151-
153+166-178+181) 

183 0 0 

 P. DAVEK IZ DOBIČKA 184 0 0 

 R. ODLOŽENI DAVKI 185 0 0 

 S. 
ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA (182-184-185) 

186 31.439,24 1.306,28 

 Š. 
ČISTA  IZGUBA OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-
182+185) 

187 0 0 

   

POVPREČNO ŠTEVILO 
ZAPOSLENCEV NA PODLAGI 
DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM 
OBDOBJU (na dve decimalki) 

188 5,79 2,90 

   ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12 
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6.2  BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2017 
       

  
Preglednica 62: Bilanca stanja 2017 
             v EUR   

 
Postavka  Oznaka 

za AOP 

Znesek   

 2017 2016   

       

 
  SREDSTVA (002+032+053)  001 244.452,19  442.854,50  

 

 
A. 

DOLGOROČNA SREDSTVA 
(003+010+018+019+027+031) 

002 43.720,04  232.238,74  
 

 
I. 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne 
aktivne časovne razmejitve (004+009) 

003 177,43  328,03  
 

 
1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 004 177,43  328,03  

 

 
  a) Dolgoročne premoženjske pravice 005 0  0  

 

 
  b) Dobro ime 006 0  0  

 

 
  c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 007 0  0  

 

   č) Druga neopredmetena sredstva 008 177,43  328,03   

 
II. 

Opredmetena osnovna sredstva (011 do 
017) 

010 43.542,61  231.910,71  
 

 
1. Zemljišča  011 0  0  

 

 
2. Zgradbe  012 0 0 

 

 
3. Proizvajalne naprave in stroji 013 0  0  

 

 
4. 

Druge naprave in oprema, drobni inventar in 
druga opredmetena osnovna sredstva 

014 43.542,61  36.654,55  
 

 
5. Biološka sredstva 015 0  0  

 

 
6. 

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in 
izdelavi 

016 0  195.256,16  
 

 
7. 

Predujmi za pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev  

017 0  0  
 

 
III. Naložbene nepremičnine 018 0  0  

 

 
IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 019 0  0  

 

 
V. 

Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 
030) 

027 0  0  
 

 
VI. Odložene terjatve za davek 031 0  0  

 

 
B. 

KRATKOROČNA SREDSTVA 
(033+034+040+048+052) 

032 192.856,99 205.364,21 
 

 
I. 

Sredstva (skupine za odtujitev) za 
prodajo 

033 0  0  
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II. Zaloge (035 do 039) 034 4.695,31  2.659,17  

 
 

 
1. Material  035 4.695,31  2.659,17  

 

 
III. Kratkoročne finančne naložbe (041 + 045) 040 0  0  

 

 
1. 

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 
(042 do 044) 

041 0  0  
 

 c) Druge kratkoročne finančne naložbe 044 0  0   

 
IV. 

Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 
051) 

048 91.475,11  90.608,96  
 

 
1. 

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v 
skupini 

049 0  0  
 

 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 050 78.895,27  83.477,04  

 

 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 051 12.579,84  7.131,92  

 

 
V. Denarna sredstva 052   96.686,57  112.096,08  

 

 
C. 

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

053 7.875,16 5.251,55 
 

 
  Zabilančna sredstva 054 0  0  

 

 
  

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(056+072+075+085+095)  

055 244.452,19  442.854,50  
 

 
A. 

KAPITAL (057+060+061+067+068-
069+070-071) 

056 52.766,97  21.327,73  
 

 
I. Vpoklicani kapital (058-059) 057 20.865,00  20.865,00  

 

 
 

1. Osnovni kapital 058 20.865,00  20.865,00  
 

 
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 059 0  0  

 

 
 

II. Kapitalske  rezerve 060 0  0  
 

 
III. 

Rezerve iz dobička (062+063-
064+065+066) 

061 2.086,50 2.086,50 
 

 
1. Zakonske rezerve 062 2.086,50 2.086,50 

 

 
IV. Presežek iz prevrednotenja 067 0  0  

 

 
V. Preneseni čisti dobiček  068 0 0 

 

 
VI. Prenesena čista izguba  069 0 1.623,77 

 

 
VII. Čisti dobiček poslovnega leta 070 29.815,47 0 

 

 
VIII. Čista izguba poslovnega leta 071 0  0  
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B. 

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(073+074) 

072 104.669,43 101.750,32 
 

 
1. Rezervacije 073 0  0  

 

 
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 104.669,43  101.750,32  

 

 
C. 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(076+080+084) 

075 3.552,54 3.552,54 
 

 
I. 

Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 
079) 

076 0  0  
 

 
II. 

Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 
083) 

080 3.552,54  3.552,54  
 

 
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 083 3.552,54 3.552,54 

 

 
III. Odložene obveznosti za davek 084 0  0  

 

 
Č. 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
(086+087+091) 

085 82.905,80 315.472,70 
 

 
I. 

Obveznosti, vključene v skupine za 
odtujitev 

086 0  0  
 

 
II. 

Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 
090) 

087 0  0  
 

 
III. 

Kratkoročne poslovne obveznosti (092 
do 094) 

091 82.905,80  315.472,70  
 

 
1. 

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v 
skupini 

092 0  0  
 

 
2. 

Kratkoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev 

093 37.196,93  280.194,05  
 

 
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 094 45.708,87  35.278,65  

 

 
D. 

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

095 557,45  751,21  
 

 
   Zabilančne obveznosti 096 0  0  
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6.3.  RAZKRITJA INFORMACIJ  
 

1. Razkritje informacij iz 4. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1: Nimamo 
pogojnih finančnih obveznosti, ki niso vključene v bilanci stanja. 

 
2. Razkritje informacij iz 5. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1: Nimamo 

obveznosti, ki bi bile zavarovane s stvarnim jamstvom.  
 
3. Razkritje informacij iz 6. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1: Nismo odobrili 

predujmov in posojil članom poslovodstva, članom nadzornega sveta, drugim 
delavcem družbe in zaposlenim. 

 
4. Razkritje informacij iz 10. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1: Naša družba 

nima lastnih deležev.  
 

5. Predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali 
obravnavanje izgube iz drugega odstavka 58. člena ZGD-1: Dobiček ostane 
nerazporejen. 

 
 

6.3.1.  PODROBNEJŠA OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA: 
 
SREDSTVA:  
 
Dolgoročna sredstva: 43.720,04 EUR 

- programska oprema: 177,43 EUR 
- računalniki in druge naprave in oprema: 43.542,61 EUR 

 
Zaloge: 4.695,31 EUR 

- 11 vodomernih števcev ARAD ¾ po ceni 129,60 EUR = 1.431,90 EUR 
- 11 vodomernih termo jaškov ¾ LTŽ po ceni 227,02 EUR = 2.497,30 EUR 
- 2 vodomerna termo jaška 2x3/4 LTŽ po ceni 269,55 EUR = 583,12 EUR 
- 2 kosa materiala za vzdrževanje po ceni 1,44 EUR = 2,87 EUR 
- 15 zastav po ceni 12,02 EUR = 180,12 EUR. 
 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev: 78.895,27 EUR 
- redne terjatve: 73.659,51 EUR, od tega: 

o 55.951,12 EUR še nezapadlih terjatev,  
o 8.348,11 EUR zapadlo do 30 dni 
o 2.225,95 EUR zapadlo do 60 dni 
o 1.688,79 EUR zapadlo do 90 dni 
o 5.445,54 EUR zapadlo več kot 90 dni 

- dvomljive terjatve (dvomljiva terjatev je terjatev, za katero se domneva, da ne bo poravnana 

oziroma ne bo poravnana v celotem znesku): 2.900,70 EUR 
- sporne terjatve (sporna terjatev je terjatev, ki sproži med upnikom in dolžnikom spor, ki ga rešuje 

sodišče): 2.335,06 EUR 
 
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih: 12.579,84 EUR 

- terjatve za zamudne obresti: 17,39 EUR 
- terjatev za plačilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV: 4.225,81 EUR 



 

 

Letno poročilo JP Komunala Vodice d.o.o. za leto 2017 
 

Stran 82 od 85 
 

  

- terjatve za vstopni DDV – prehodni konto: 1.730,08 EUR 
- terjatve za refundacijo sredstev za bolniški dopust: 6.347,48 EUR  
- terjatev do delavcev: 259,08EUR 

 
Denarna sredstva: 96.686,57 EUR 

- denarna sredstva na TRR  
 
Kratkoročne časovne razmejitve: 7.875,16 EUR 

- strošek, ki bo tudi prihodek, predvidoma v letu 2018: 7.866,76 EUR 
- naročnina: 8,40 EUR 

 
Skupaj: 244.452,19 EUR 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: 
 
Kapital: 52.766,97 EUR 

- osnovni kapital: 20.865,00 EUR 
- zakonske rezerve: 2.086,50 EUR 
- čisti dobiček poslovnega leta: 29.815,47 EUR 

 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve: 104.669,43 EUR 

- dolgoročne rezervacije iz naslova števnine: 75.413,30 EUR 
- dolgoročne rezervacije iz naslova vzdrževalnine: 29.021,74 EUR 
- prejeta dotacija iz Občine Vodice za črpalke v času izrednih razmer – poplave: 

234,39 EUR 
  

Dolgoročne obveznosti: 3.552,54 EUR 
- dolgoročne obveznosti za prejeto takso za vzpostavitev kanalizacijskega sistema 

 
Kratkoročne obveznosti: 82.905,80 EUR 

- kratkoročne poslovne obveznosti: 37.196,93 EUR, od tega:  
o obveznosti do dobaviteljev v državi (nezapadlo: 37.196,93 EUR)   

- druge kratkoročne poslovne obveznosti: 45.708,87 EUR, od tega: 
o prejeta preplačila: 2.609,13 EUR 
o obveznosti do zaposlenih: 12.460,77 EUR 
o obveznost za prispevke izplačevalca: 2.028,61 EUR 
o okoljska dajatev: 12.285,67 EUR 
o taksa za priključitev na javno kanalizacijo: 15.988,25 EUR (plačuje se po 

plačani realizaciji) 
o obveznost na podlagi odtegljajev od plač za zaposlene: 336,44 EUR 

 
Pasivne časovne razmejitve: 557,45 EUR 
 
Skupaj: 244.452,19 EUR 
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6.4 IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA za leto 2017 

 
 
 

Preglednica 63: Bilančni dobiček 2017 
   v EUR  

Postavka  Oznaka 
za AOP  

Znesek 

2017 2016 

 
    

A. 
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA 
LETA  

200 31.439,24 1.306,28 

B. 
ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA 
LETA (zmanjšana za pokritje čiste 
izgube iz kapitalskih rezerv) 

201 0  0  

C. PRENESENI ČISTI DOBIČEK 202 0  0  

Č. PRENESENA ČISTA IZGUBA 203 1.623,77 2.930,05 

D. 
ZMANJŠANJE KAPITALSKIH 
REZERV 

204 0  0  

E. 
ZMANJŠANJE REZERV IZ 
DOBIČKA (206 do 209) 

205 0  0  

F. 
POVEČANJE REZERV IZ 
DOBIČKA (211 do 214) 

210 0  0  

1. Povečanje zakonskih rezerv 211 0 0 

G. 
BILANČNI DOBIČEK (200-
201+202-203+205-210) 

215 29.815,47  0  

H. 
BILANČNA IZGUBA (201-200-
202+203-205+210) 

216 0 1.623,77  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 



 

 

Letno poročilo JP Komunala Vodice d.o.o. za leto 2017 
 

Stran 84 od 85 
 

  

7. POROČILO NADZORNEGA SVETA JP KOMUNALA VODICE, 
D.O.O. za leto 2017 

 
Poročilo nadzornega sveta JP Komunala Vodice, d.o.o. o poslovanju podjetja za leto 2017. 
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8.    ZAKLJUČEK 
 
 
V letu 2017 je JP Komunala Vodice, d.o.o. izvedlo in zaključilo vse investicije v skladu s 
prioritetno listo za leto 2017 in v okviru razpoložljivih oz. še z manjšimi sredstvi, kot je 
bilo planirano. 
 
Rezultati izvedenih investicij se vsakodnevno kažejo v boljšem delovanju 
kanalizacijskega ter predvsem vodovodnega omrežja. Boljše in zanesljivejše delovanje 
omrežja lahko podkrepimo tudi z manjšim številom motenj oskrbe s pitno vodo našim 
uporabnikom, boljšimi tlaki in pretoki. 
 
Velik poudarek je bil namenjen tudi rednemu vzdrževanju in hitremu odpravljanju napak 
na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu ter obnovi hišnih priključkov, kjer se je 
predvsem izkazalo dobro sodelovanje našega podjetja z vzdrževalcem sistema,  
Komunalnim podjetjem Kamnik d.d. in širitev podjetja tako po dejavnosti, predvsem pa 
po zaposlenosti. 
 
Glede na navedeno, z veseljem ugotavljamo, da so bile aktivnosti, namenjene 
zagotavljanju boljšega delovanja celotnega sistema, uspešne in verjamemo, da tudi v 
zadovoljstvo uporabnikov.  
 
K uspešnem poslovanju je seveda pripomoglo tudi dobro sodelovanje in dnevno 
usklajevanje aktivnosti z ustanoviteljico podjetja -  Občino Vodice. 
 
JP Komunala Vodice, d.o.o. se bo zato tudi v prihodnosti zavzemala za nadaljevanje 
trenda večjih vlaganj v izgradnjo komunalne infrastrukture, saj bo le na ta način možno 
odpraviti posledice dolgoletnega nevlaganja oz. slabega vzdrževanja komunalne 
infrastrukture v preteklosti.  
 
Z Občino Vodice bo podjetje sodelovalo pri vseh aktivnostih, katerih namen je 
pridobitev državnih ali evropskih nepovratnih sredstev za potrebe izgradnje komunalne 
infrastrukture.  
 
Za dosego končnega cilja bo potrebno še naprej tvorno sodelovanje med Občino 
Vodice, vzdrževalcem sistema, uporabniki naših storitev in JP Komunalo Vodice d.o.o..  
 

 
Direktor JP Komunala Vodice,  d.o.o. 

           Jure VRHOVNIK, ing. str. 
 

 
 
 
 


