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1. PREDSTAVITEV PODJETJA

1.1. Osnovni podatki o podjetju:
Sedež podjetja in osnovni podatki
Naziv podjetja:
Sedež podjetja:
Vrsta družbe:
Telefon:
Faks:
Elektronski naslov:
Internetni naslov:
Šifra dejavnosti:
Matična številka:
Davčna številka:
Število redno zaposlenih na dan 31.12.2015:
Celotni prihodek podjetja v letu 2015 v EUR:

Številka transakcijskega računa:
SI56 0201 3025 5197 604

Javno podjetje KOMUNALA VODICE, d.o.o.
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
Javno podjetje
01/833 25 00
01/833 25 09
sprejemna@jpk-vodice.si
http://www.vodice.si/
36000
2135655
SI85158640
3
592.227

Pri banki:
NLB d.d.

Lastniki 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
Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet, ki šteje tri člane. Enega člana in predsednika
imenuje ustanovitelj, enega člana imenuje javno podjetje ta član je predstavnik delavcev podjetja skladno z
zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let (sedanji mandat se izteče v letu 2019) in so lahko
ponovno imenovani.

Nadzorni svet JP Komunala Vodice, d.o.o.
Predsednik
Član:
Član:

Franc KOSI, univ. dipl. oec
Miran SIRC, univ. dipl. org
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.
Poslovodstvo JP Komunala Vodice, d.o.o.
Direktor:

Jure VRHOVNIK, ing. str
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2. UVOD
Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. je bilo ustanovljeno v letu 2005, kot druţba z omejeno odgovornostjo,
ki opravlja dejavnosti kot gospodarsko javno sluţbo. Pristojnosti oz. področje delovanja posameznih javnih
sluţb so bile podjetju podeljene s strani Občine Vodice. Javno podjetje je bilo ustanovljeno za opravljanje
lokalnih gospodarskih javnih sluţb in v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja. (Uradno glasilo
občine Vodice, št. 3/05, 4/05, 1/10)
Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. izvaja v okviru obveznih gospodarskih javnih sluţb 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 poţarno vodo v javni rabi.
Tako podjetje trenutno upravlja vodovodno in kanalizacijsko omreţje v Občini Vodice, oz. opravlja javno
sluţbo odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda in oskrbo s pitno vodo.
2.1. Namen izdelave letnega programa dela






Letni program dela omogoča pregledno in transparentno delovanje podjetja.
Z letnim programom dela za leto 2017 smo določili okvirna izhodišča za delovanje podjetja za
naslednje leto, postavili cilje in definirali aktivnosti za njihovo doseganje. Postavljeni cilji predstavljajo
operacionalizacijo sprejetih strategij ustanovitelja na področju obveznih ter drugih gospodarskih javnih
sluţb in tudi ostalih trţnih dejavnosti, ki jih bo opravljalo JP Komunala Vodice, d.o.o.. Pri pripravi
letnega programa dela smo upoštevali smernice na področju razvoja komunalnih dejavnosti in vse
zakonske spremembe na področju našega delovanja, ki se nanašajo na poslovanje v naslednjem letu.
Podjetje bo delovalo na podlagi zastavljenih in merljivih ciljev, ki so usklajeni s pričakovanji
ustanovitelja in uporabnikov storitev.
Zaposlenim v podjetju bo poslovni plan vodilo za njihovo delo in merjenje njihove učinkovitosti.

2.2. Izhodišča, ki smo jih upoštevali pri izdelavi letnega programa dela
1. V letnem programu dela za leto 2017 smo prikazali planirano poslovanje podjetja kot celote,
2. Na področju obveznih gospodarskih javnih sluţb ţelimo nadaljevati z enakimi cilji in aktivnostmi kot do
sedaj. Skrbeli bomo, da se bodo vse dejavnosti opravljale skladno z zakonskimi zahtevami in odloki, v
smeri čim manjšega obremenjevanja okolja,
3. Izdelava Vodne bilance za vsa naselja v Občini Vodice,
4. Nadaljevali bomo s programom za zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu Občine Vodice,
5. Nadaljevali bomo z izvajanjem storitev vezane na obstoječe greznice in MKČN, ki zajema:
a. prevzema blata in gošč iz obstoječe greznice ali MKČN,
b. izpiranja obstoječe greznice ali MKČN,
c. čiščenja blata in gošč iz obstoječe greznice ali MKČN,
d. izdajo ustreznega potrdila uporabniku.
6. Nadaljevali bomo z izvajanjem storitev izdaje potrdil in strokovnih ocen za MKČN,
7. Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi, ki sestavljajo okolje, v katerem delujemo.
Osnovno merilo pri vzpostavitvi in ohranjanju odnosov z javnostmi so trajne, verodostojne in zanesljive
komunikacije, s ciljem ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev. Ključne javnosti na
katere bomo usmerjeni, so gospodinjstva, vzgojno‐izobraţevalne institucije, zaposleni in mediji.
8. V okviru strategije razvoja in poslovne politike podjetja predvidevamo ohranjanje finančne varnosti,
dolgoročne finančne stabilnosti in zagotavljanje optimalne dolgoročne in kratkoročne plačilne
sposobnosti podjetja. Uspešnost doseganja ciljev podjetja bomo ugotavljali s kazalniki poslovanja in
finančnega stanja podjetja, ki pomenijo skupni izid vseh poslovnih aktivnosti in drugimi kazalniki.
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9. Prevzem novih obveznih GJS ter nekaterih drugih dejavnosti in nalog s strani Občine Vodice.
2.3. Politika kakovosti in varovanja okolja
Vodenje Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. temelji na politiki kakovosti in ravnanja z okoljem, ki
vključuje zavezanost za izpolnjevanje zahtev standardov, zavezanost k nenehnemu izboljševanje uspešnosti
sistema vodenja. Politika podjetja vključuje storitve, ki so plod izkušenj, znanja in tradicije ter temeljijo na stalni
skrbi za povečevanje kakovosti ţivljenja vseh naših odjemalcev z visoko mero osveščanja in zavedanja o
pomenu zdravega, čistega, ekološko ohranjenega okolja.
Vse dejavnosti našega podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših uporabnikov.
Osredotočeni smo na povečevanje zadovoljstva uporabnikov, ob tem pa na čim bolj druţbeno odgovoren
način ustvarjamo vrednost za ustanovitelja in zaposlene
Naše razumevanje sistema kakovosti lahko strnemo v nekaj načel:
 Stalno izboljševanje kakovosti na vseh področjih je edini sprejemljiv način dela.
 Naše storitve morajo v celoti izpolniti pričakovanja uporabnikov, saj so uporabniki naših storitev
naši partnerji, njihovo zadovoljstvo je pogoj za naš nadaljnji razvoj in uspešno poslovanje.
 Kakovost naših storitev je odvisna od vseh zaposlenih in samo ustrezno strokovno usposobljeni,
zadovoljni in motivirani sodelavci lahko pripomorejo k stalnemu izboljševanju kakovosti.
 Kakovost naših storitev je odvisna tudi od kakovosti izdelkov in storitev naših pogodbenih
partnerjev, s katerimi vzpostavljamo odnos, ki temelji na prepoznavanju, razumevanju in izvajanju
zahtev sistema kakovosti v skladu z zahtevami okoljske zakonodaje in okoljskih standardov.
 Okolju prijazni procesi so vrednota in priložnost, zato se zavedamo vseh vplivov naših procesov
na okolje, ki jih poskušamo prepoznati, nadzirati ter zmanjševati njihove vplive na okolje. Podjetje bo
prav tako strmelo k stalnemu izboljševanju in preprečevanju onesnaţevanja okolja.
Celotno podjetje se zaveda pomena odgovornega ravnanja z okoljem in ga uvršča v svojo temeljno vizijo
poslovanja. Kakovost razumemo kot izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj kupcev naših storitev. Pri tem
se zavedamo velikega pomena skrbi za zdravo in varno ţivljenjsko okolje. Politiko kakovosti in varovanja
okolja poznajo, razumejo in izvajajo vsi zaposleni v JP Komunala Vodice, d.o.o in tudi vsi drugi, ki sodelujejo s
podjetjem, hkrati pa bo politika tudi na voljo širši javnosti.
1. Vsi zaposleni v JP Komunala Vodice, d.o.o. se zavezujemo, da bomo pri svojem delu upoštevali
naslednje okvire za postavljanje ciljev:
 sodelovanje pri dvigu ekološke osveščenosti občanov,
 izpolnitev ali preseganje odjemalčevih zahtev, potreb in pričakovanj in s tem povečevanje njihovega
zadovoljstva,
 rast podjetja in nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti,
 nenehno informiranje, usposabljanje in motiviranje osebja na vseh nivojih ter povečevanje njihovega
zadovoljstva,
 vzpostavitev partnerskega odnosa z odjemalci in dobavitelji,
 nenehno izboljševanje obstoječih in razvijanje novih postopkov dela in storitev.
2. JP Komunala Vodice d.o.o. mora postati prepoznaven in vpliven element varovanja strokovnosti in
javnega interesa pri vsakem posegu, ki vpliva na kakovost in učinkovitost izvajanja javnih sluţb, ki jih
podjetje opravlja. Kakovostno in učinkovito delo JP Komunala Vodice d.o.o. mora pripomoči k
hitrejšemu in kvalitetnejšemu razvoju občine, k večji gospodarski rasti lokalnega okolja v katerem
deluje, ob istočasnem upoštevanju pravil trajnostnega razvoja.
Letni program dela Javnega Podjetja KOMUNALA Vodice d.o.o. za leto 2017
Stran 5 od 38

3. Primarno poslanstvo JP Komunala Vodice, d.o.o. je zagotavljati zadovoljstvo uporabnikov, zaposlenih
in ustanovitelja. Občanom pa zagotoviti najoptimalnejšo komunalno storitev in jim s svojim delovanjem
zviševati kakovost ţivljenja ter jim omogočiti ţivljenje v čistem in zdravem okolju.
4. JP Komunala Vodice, d.o.o. mora ostati občanom in okolju prijazno podjetje. Ţeleti si mora dosegati
raven odličnosti, učinkovitosti in uspešnosti najboljših.
5. JP Komunala Vodice, d.o.o. naj bi s svojim odnosom do ekologije, uporabe OVE, skrbnosti do
zmanjšanja izgub vodovodnega sistema in recikliranja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
postala vzgled občanom pri porabi in varovanju z najpomembnejšim naravnim virom za človeka.
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3. POSLOVNI NAČRT
Gospodarski načrt za poslovno leto 2017 temelji na osnovi dejanskih osemmesečnih rezultatih poslovanja v
letu 2016. Prav tako so upoštevani trendi obsega dejavnosti predhodnih let, aktualne razmere v gospodarstvu
in prilagoditve organiziranosti druţbe novim okoliščinam.
Cilji podjetja so naravnani dolgoročno in predstavljajo naslednji nabor:
 izvajanje storitev v skladu s pričakovanji in potrebami občanov,
 učinkovito izvrševanje nalog na vseh delovnih področjih,
 smotrno in racionalno delitev dela, vodenje dela ter koordinacijo in nadzor nad opravljanjem
nalog,
 stalno izboljševanje kakovosti storitev,
 povečevanje učinkovitosti dela,
 razširitev dejavnosti,
 povečevanje skrbi za dobro socialno varnost zaposlenih,
 ravnati kot druţbeno odgovorno podjetje,
 usmerjenost vseh aktivnosti k potrošnikom,
 osveščanje javnosti o varovanju okolja,
 izpolnjevanje sistema kakovosti,
 zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje nalog, interesov in obveznosti do
ustanoviteljev.
Navedenemu je potrebno prilagoditi poslovni načrt podjetja za leto 2017. Prioriteta poslovanja podjetja mora
temeljiti predvsem na:
 rednem vzdrţevanju celotnega vodovodnega ter kanalizacijskega sistema na področju občine
Vodice, ki ga ima v najemu JP Komunala Vodice, d.o.o.;
 vodenju in realizaciji investicij, ki jih v letu 2017 predvideva proračun Občine Vodice;
 vpeljavi dodatnih storitev v operativno in finančno poslovanja podjetja.
3.1. REDNO VZDRŢEVANJE CELOTNEGA VODOVODNEGA TER KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA
PODROČJU OBČINE VODICE, KI GA IMA V NAJEMU JP KOMUNALA VODICE, D.O.O.
Redno vzdrţevanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema poteka v skladu z novo »Pogodbo o rednem
obratovanju in tekočem vzdrţevanju vodovodnega in kanalizacijskega sistema v Občini Vodice«, ki je bila
sklenjena med JP Komunala Vodice, d.o.o. in najugodnejšim izvajalcem Komunalno podjetje Kamnik, d.d. v
mesecu decembru 2015.
Na podlagi izvajalske pogodbe iz leta 2015 bo JP Komunala Vodice, d.o.o. zagotavljala izbranemu izvajalcu
sredstva za izvajanje stalne deţurne sluţbe, izvajanje naročenih nujnih tekočih vzdrţevalnih del na objektih in
njihovi okolici (po naročilu in nadzoru JPKV), ter izvajanje intervencij ob napakah, poškodbah, strojelomih,
okvarah ipd.. na sistemu (predvsem med vikendi in prazniki).
Ostale redne naloge na kontroli in vzdrţevanju vodovodnega sistema v Občini Vodice izvaja bo še v večjem
obsegu izvajalo JPKV v lastni reţiji oz. z drugimi pogodbenimi partnerji.
3.1.1. OSKRBA S PITNO VODO
Zagotavljanje nemotene oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v zadostnih količinah je ena izmed
temeljnih nalog izvajalca dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Oskrba s kakovostno pitno vodo je pomembna
druţbeno odgovorna in okoljevarstvena dejavnost, ki ne predstavlja le distribucije vode po vodovodnem
omreţju v zadostnih količinah, temveč je zdruţena s skrbjo in prizadevanji za ohranitev kakovostnih in
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količinsko ustreznih vodnih virov. Obveznosti javne sluţbe so opredeljene v Uredbi o oskrbi s pitno vodo ( Ul
RS, št. 88/2012) v občinskih odlokih ter v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo.
Posebno pozornost bomo pri izvajanju Programa oskrbe s pitno vodo v letu 2017 namenili:
 varovanju vodnih virov in izvajanju ukrepov varstva vodnih virov pitne vode,
 izvedbi planiranih investicijsko vzdrţevalnih del,
 spremljanju in zagotavljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode,
 izvajanju monitoringa črpanih količin in gladin podzemne vode na zajetju, (na dveh opazovalnih vrtinah
gorvodno in dveh opazovalnih vrtinah dolvodno) za katerega ima Občina Vodice pridobljeno vodno
dovoljenje,
 rednemu obveščanju in drugim načinom seznanjanja uporabnikov storitev javne sluţbe o pogojih
oskrbe s pitno vodo,
 V sklopu programa oskrbe s pitno vodo v občini Vodice za obdobje 2014-2017 je pripravljen tudi
»Načrt zmanjševanja vodnih izgub« na osnovi katerega bomo nadaljevali z izgradnjo merilnih
mest/jaškov na primarnem in sekundarnem vodovodu, ter še intenzivneje pristopili k identifikaciji in
sprotnejšemu spremljanju vodnih izgub,
 izvajanju vzdrţevanja javnih hidrantov in hidrantnega omreţja,
 zagotavljanju sprotnega usklajevanja katastra komunalnih vodov.
3.1.1.1. Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
Najpomembnejši cilj dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode vsem
uporabnikom, skladno s Pravilnikom o pitni vodi, Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Vodice ter ostalo
področno zakonodajo. Kot izvajalci dejavnosti oskrbe s pitno vodo v občini Vodice izvajamo notranji nadzor
kakovosti pitne vode v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano - NLZOH, enota
Kranj (po pogodbi), ki ima za tovrstno dejavnost akreditirane laboratorije s primerno opremo. Nadzor poteka
skladno s HACCP sistemom, kjer je opredeljen tudi načrt spremljanja stanja pitne vode od zajetja do pip
uporabnikov in deluje skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.
Podzemna voda iz zajetja »Kuharjev Boršt«, ki lahko oskrbuje celotno občini Vodice, spada med normalno
trde vode (meritve 7,48-7,93 Ph /normativ 6,5-9,5 Ph). Iz zdravstveno-fiziološkega vidika je trdota vode, zaradi
vsebnosti mineralnih snovi zaţelena, medtem ko je iz tehničnega vidika moteča, saj se na površine, ki so v
stiku z vodo, na grelne površine in v vodovodnih ceveh nalaga vodni kamen, ki povzroča okvare in motnje v
delovanju vodovodnih in toplovodnih napeljav.
Za zagotavljanje oskrbe uporabnikov s kvalitetno pitno vodo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi se bo v primeru
neustreznih vzorcev, izvajal dodatni nadzor na terenu, ugotavljali se bodo razlogi in odvzeti bodo dodatni
kontrolni vzorci.
Izvajali bomo tudi pranje rezervoarjev pitne vode (vodohrani) in izpiranje cevovodov, ki se bo zaradi
zagotavljanja redne oskrbe izvajalo predvsem v nočnemu času.
Tehnični nadzor nadzemnih, podzemnih hidrantov in zapornih elementov na poţarnem sistemu se bo izvajal
na osnovi Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omreţij (Uradni list RS št. 22 z dne 22.4.1995), kateremu bo
sledilo popravilo ugotovljenih poškodb in nepravilnosti.
3.1.1.2. Vodne izgube
Pitna voda je v našem okolju najdragocenejši in nenadomestljiv vir ţivljenja, zato je potrebno vodne vire, ki so
vedno bolj omejeni in ogroţeni, zaščititi. Eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri gospodarjenju z vodo v
javnih vodovodnih sistemih je obvladovanje vodnih izgub. Obvladovanje vodnih izgub je danes zelo
pomemben dejavnik, s katerim se srečujemo vsi upravljavci vodovodnih omreţij. Čeprav stroka definira in
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obravnava vodne izgube zelo jasno, podaja jasna priporočila in ukrepe dobre strokovne prakse se te
problematike lotevamo na različne načine, vsak upravljavec oziroma ustanovitelj v okviru svojih finančnih
moţnosti. Najenostavnejši izračun količine vodnih izgub se ugotovi v razliki med načrpano in prodano vodo na
mesečni, polletni ali letni ravni, vendar je potrebno nameniti precejšnjo pozornost kakovostnim meritvam
količin, saj lahko slabe meritve prikazujejo zelo nerealne rezultate pri določanju vodnih izgub.
Vodne izgube predstavljajo problem tako z vidika ohranjanja naravnih virov za naše vnuke in pravnuke kot tudi
z vidika delovanja in vzdrţevanja vodovodnega sistema in na koncu tudi z ekonomskega vidika, saj vodne
izgube predstavljajo kar precejšnje oportunitetne* stroške.
*Opurtunitetni stroški: Po definiciji so stroški opuščene priloţnosti. So donos, ki ga ne bomo realizirali, ker nismo izbrali variante, ki ga prinaša. So
vrednost dobrine ali storitve, ki smo se ji odrekli

Do nedopustnih vodnih izgub prihaja predvsem zaradi starosti in vgradnje nekakovostnih materialov za
gradnjo in vzdrţevanje, 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.
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.
Zmanjšanje vodnih izgub ugodno vpliva na:
 povečevanje razpoloţljivih kapacitet vodovodnega sistema,
 zmanjšanje stroškov raziskav in investicij v iskanje dodatnih vodnih virov,
 niţje stroške električne energije in posredno zmanjševanje vplivov na okolje,
 niţje stroške morebitne priprave pitne vode,
 manjše tveganje za zdravje ljudi zaradi morebitnega vpliva na zdravstveno ustreznost in skladnost
pitne vode, niţje stroške človeških in materialnih virov zaradi nenadnih in pogostih intervencijskih
posegov, če je zmanjševanje vodnih izgub povezano tudi s skrbno načrtovano obnovo vodovodnega
omreţja na najbolj kritičnih območjih,
 niţja vodna povračila in druge dajatve,
 povečanje zaupanja uporabnikov,
 trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri in s komunalno infrastrukturo in
 kar je najpomembneje, niţja cena vode, ki jo plača uporabnik.
Program zmanjšanja vodnih izgub mora biti prilagodljiv in prilagojen javnemu vodovodnemu sistemu v občini.
Pri programu za zmanjšanje vodnih izgub moramo upoštevati tri zelo pomembne presoje:
 vodna bilanca,
 odpravljanje napak,
 vrednotenje odprave napak.
Vodna bilanca je ocena distribucije, merjenja in izračuna izkoriščenosti vodovodnega sistema.

Letni program dela Javnega Podjetja KOMUNALA Vodice d.o.o. za leto 2017
Stran 9 od 38

Preglednica št.:1 Tabela za izdelavo vodne bilance za leto 2014

Vodna bilanca 2014
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
Obračunana
poraba

[m /leto]

Ugotovljena
poraba

228.852
228.852
3

3

[m /leto]
Neobračunana
poraba
GZ VODICE,
odpisi in ČN
Vodice delovanje

236.416

Obračunana merjena
poraba (vključujoč
izvoz vode)

Prodana
količina voda

[m3/leto]
Obračunana
nemerjena poraba

228.852

0

[m3/leto]

[m3/leto]

-4,98%

Neobračunana
merjena poraba
(vključujoč izvoz
vode)

7.054
7.564
[m3/leto]
[m3/leto]

[m3/leto]
Neobračunana
nemerjena poraba

510

Neprodana
količina vode

[m3/leto]

376.775
Navidezne izgube

Neugotovljena
poraba

0
3

[m /leto]

-5,27%

1.884
Vodne izgube

[m3/leto]

Nenatančnost
meritev

1.884

147.923

3

Vtok v vodovodni sistem

[m /leto]

Dejanske vodne
izgube

Dejanske izgube na
vodih surove vode in
na sistemih za
obdelavo vode (če
obstajajo)

[m3/leto]

0

-5,74%

[m3/leto]

140.359

Puščanje na
transportnih in
razdelilnih vodih

-11,07%

138.475
-11,07%

137.467
3

[m /leto]
Puščanje in prelivih
na transportnih in/ali
razdelilnih vodohranih

8

[m3/leto]
[m3/leto]

36,75%

[m3/leto]
Puščanje na
priključkih do
merilnega mesta

1.000
[m3/leto]
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Preglednica št.:2 Tabela za izdelavo vodne bilance za leto 2015

Vodna bilanca 2015
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
Obračunana
poraba

Ugotovljena
poraba

235.181
235.181

[m /leto]

3

[m /leto]

3

Obračunana merjena
poraba (vključujoč
izvoz vode)

[m3/leto]
Obračunana
nemerjena poraba

0

3

[m /leto]

237.917

Neobračunana
poraba

Prodana
količina voda

235.181
[m3/leto]
2,76%

Neobračunana
merjena poraba

2.406
[m3/leto]

2.736
[m3/leto]

Neobračunana
nemerjena poraba

Neprodana
količina vode

330
3

370.606
Navidezne izgube
-1,66%

[m /leto]
Neugotovljena
poraba

2.169
[m3/leto]

4.022

Nenatančnost
meritev

[m3/leto]

1.853

135.425

3

Vodne izgube

[m /leto]

Dejanske vodne
izgube

Vtok v vodovodni sistem

3

[m /leto]

Dejanske izgube na
vodih surove vode in
na sistemih za
obdelavo vode (če
obstajajo)

[m3/leto]

0

-9,23%

[m3/leto]
Puščanje na
transportnih in
razdelilnih vodih

132.689
-5,78%

128.667
-7,62%

127.647
[m3/leto]
Puščanje in prelivih
na transportnih in/ali
razdelilnih vodohranih

50

[m3/leto]
[m3/leto]

34,72%

[m3/leto]
Puščanje na
priključkih do
merilnega mesta

970
[m3/leto]
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Odpravljanje napak je operativni proces izbranih ustreznih ukrepov. Izvedba več ukrepov ja koristna tako za
sistem javnega vodovoda kot tudi za občane. Vrstni red odpravljanja napak mora upoštevati proračunske
omejitve, javno korist in ostale investicije v komunalno javno infrastrukturo.
Vrednotenje odprave napak zajema oceno uspešnosti vodne bilance in odpravo napak.
Načrt zmanjšanja vodnih izgub na vodovodnem sistemu v Občini Vodice obsega naslednje aktivnosti:
 Aktivno iskanje vodnih izgub,
 Čim hitrejše odpravljanje okvar na vodovodni infrastrukturi,
 Zniţevanja tlaka v vodovodnem sistemu na tistih območji kjer je to mogoče in smiselno,
 Kontrola točnosti meritev pretočnih količin vode na merilnih mestih,
 Izboljšanje nadzora nad vodovodnim sistemom (daljinski nadzor in vgradnja dodatnih merilnih mest za
učinkovitejši nadzor ter spremljanje in iskanje vodnih izgub),
 Izboljšanje nadzora nad vodovodnim sistemom (daljinski nadzor in vgradnja dodatnih merilnih mest za
učinkovitejši nadzor ter spremljanje in iskanje vodnih izgub),
 Priprava plana GJS za sanacije oz. za zamenjavo kritičnih odsekov cevovodov.
Preglednica št. 3: Pregled aktivnosti za zmanjšanje vodnih izgub v letih od 2016 do 2019 na območju občine Vodice

Zap.št

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

Ukrep

Vir financiranja

Aktivno iskanje vodnih izgub
Čim hitrejše odpravljanje okvar na
vodovodni infrastrukturi
Vzdrževanje merilnih instrumentov na
odjemnih mestih
Kontrola točnosti meritev in pregled
obstoječih merilnih instrumentov
Izboljšanje nadzora nad vodovodnim
sistemom (vgradnja dodatnih merilnih
mest)
Vgradnja sektorskih ventilov
Zamenjava kritičnih odsekov oz.
dotrajanih cevovodov

Javna službavodarina
Javna službavodarina
Javna službaštevnina
Javna službavodarina

Zmanjšanje
vodnih izgub
na letni ravni
v%

Do 2%

Omrežnina
Omrežnina
Omrežnina

Postopno bi bilo smiselno vodne izgube ob razumnih vlaganjih zmanjšati na 15 % dovedene vode, s čemer bi
se uvrstil med bolj uspešne upravljavce vodovodnega sistema v R Sloveniji.
To bi bil glede na sedanje poznavanje problematike (vodne izgube gibljejo okoli 38%) precejšen uspeh,
katerega rezultati bodo srednjeročno in dolgoročno ugodno vplivali na oskrbo z vodo.
Vlaganja bo treba, v nekoliko manjšem obsegu, ustrezno nadaljevati tudi po končanem obdobju intenzivnih
obnov. Zmanjšanje vodnih izgub pod 10 % je lahko le dolgoročni cilj, ki je realno uresničljiv le ob znatno večjih
finančnih vlaganjih v rehabilitacijo vodovodnega omreţja.
Na stroške, ki so potrebni za izvedbo predvidenih ukrepov ne smemo gledati kot na nekaj nepotrebnega, kar
lahko brez usodnih posledic v nedogled odlagamo v prihodnost, pač pa kot na koristno investicijo z vidika
zmanjšanja obratovalnih stroškov in dajatev, izboljšanja funkcionalne sposobnosti, izboljšanja obratovalne
varnosti in ohranjanja vrednosti obstoječega vodovodnega sistema, ter kot zavestno usmeritev v trajnostni
razvoj in ohranjanje naravnih virov.
Potrebno je poudariti, da zaradi starosti in dotrajanosti večine cevovoda na vodovodnem omreţju prihaja do
okvar in lomov, kar se odraţa v obsegu stroškov, ki jih ima podjetje z vzdrţevanjem vodovodnega in
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kanalizacijskega sistema. Zaradi tega bomo veliko pozornosti posvetili iskanju in odpravljanju okvar na
cevovodih. Pri odpravljanju okvar bomo iz delovanja izločili le najnujnejše odseke cevovodov.
V prihodnosti bo potrebno povečati obseg sredstev za investicije v zamenjavo oz. izgradnjo novega
vodovodnega omreţja, če hočemo v bliţnji prihodnosti doseči vodne izgube pod 15%.
3.1.1.3. Omreţnina
Omreţnina je sestavljena iz:
 Najemnina infrastrukture: ki vključuje stroške javne infrastrukture (amortizacija infrastrukture,
zavarovanje infrastrukture, stroški odškodnin za sluţnost in povzročeno škodo povezano z gradnjo,
obnovo in vzdrţevanjem infrastrukture javne sluţbe). Prihodki iz naslova najemnine infrastrukture za
oskrbo s pitno vodo so izključno namenska sredstva občine Vodice in se namensko uporabljajo za
investicije in investicijska vzdrţevalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana.
 Števnina: ki jo plačujejo uporabniki praviloma mesečno, ne glede na porabljeno količino vode v
posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju, glede na velikost obračunskega vodomera, je
prihodek izvajalca javne sluţbe in so namenjena overjanju in zamenjavi vodomerov, drugim stroškom
v zvezi z vodomeri (manipulativni stroški) ter vlaganju v programsko in strojno opremo potrebno za
daljinsko odčitavanje stanj na vodomerih. V letu 2017 bo ves prihodek od števnine, namenjen za
plačilo vzdrţevanja in zamenjave vodomernih števcev, kot je predvideno po pogodbi o dobavi,
vgradnji, prilagoditvi in vzdrţevanju vodomerov z RF komunikacijskim modulom za daljinsko
odčitavanje z vozili in nadgradnjo sistema odčitavanja.
 Vzdrţevalnina: je plačilo storitve za vzdrţevanje vodovodnih priključkov na sekundarni vodovod ter se
uporabnikom zaračunava ob mesečnem obračunu vodarine glede na zmogljivost priključkov in
dimenzijo obračunskega vodomera. Zbrana sredstva vzdrţevalnine so prihodek izvajalca javne sluţbe
in pokrivajo vzdrţevalne in druge stroške v zvezi z vodovodnim priključkom. Vzdrţevalnina zajema
eno celovito obnovo in eno popravilo vodovodnega priključka v obdobju 30 let, več od tega pa je
neposredno breme uporabnika oz. lastnika vodovodnega priključka.
3.1.1.4. Redna obnova hišnih vodovodnih priključkov
Predviden priliv iz vzdrţevalnine je pribliţno v višini 55.500 EUR. S temi sredstvi lahko na osnovi kalkulacij
izvedemo 44 vodovodnih priključkov dimenzije DN 20.
Zbrana sredstva vzdrţevalnine 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 14 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 vzdrţevalnine strogo namenski, se neporabljena sredstva
prenašajo v naslednja leta, v kateri se potem tudi porabijo, v kolikor pride do te potrebe.
Preglednica št.: 4 Pregled predvidenih objektov pri katerih se bo izvedla obnova hišnih vodovodnih priključkov in
izdelava novih
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naselje
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo

Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo

Naslov
5
5A
5B
5C
5D
5E – nov HP
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7.
8.

Selo
Selo

Selo 9A – nov HP
Selo 9D – nov HP

Slika št.:1 Prikaz predvidenih obnov vodovodnih hišni priključkov na orto projekciji v naselju Selo
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3.1.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE
Voda je za človeka in njegovo okolje ţivljenjskega pomena, zato se varovanju okolja,zaščiti podtalnice, pitne
vode in površinskih voda posveča vedno več pozornost. Komunalne odpadne vode predstavljajo večji deleţ
vsega onesnaţevanja voda. Drţavni Operativni program na tem področju predvideva ustrezno opremljenost
gosteje poseljenih področij z javno kanalizacijo oziroma izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na
področju razpršene poselitve.
Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode zajema naslednje naloge:
 odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
 prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih
komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
 čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na komunalni ali skupni
čistilni napravi (CČN Domţale-Kamnik),
 zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa ali izdelave ocen obratovanja za
male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,
 odvajanje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh.
V letu 2017 bomo posebno pozornost namenili:
 pomoč z nasveti pri izgradnji in obratovanju malih komunalnih čistilnih naprav,
 aţuriranju evidenc uporabnikov z individualnimi greznicami,
 obveščanju o načinu in samem praznjenju greznic, ki izhajajo iz obveznosti po Uredbo o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/2015 z dne 18.12.2015) in programu
praznjenja greznic in prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav iz gospodinjstev na območju
občine Vodice v obdobju 2016-2018,
 izvajanju obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave,
 vzdrţevanju in obratovanju ČN Vodice, ČN Polje,
 preventivno vzdrţevanje in čiščenje javnega kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalne
odpadne in padavinske vode,
 pripravi načrta ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile,
 vodenju vseh potrebnih evidenc, skladno z zakonodajo,
 Izvajanju priklopov na novozgrajeno kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode po uradni
dolţnosti in sicer na območju OPPN Lokarje in delno tudi območje, ki je izven OPPN Lokarje (odcep
od Vodiške ceste proti Poslovni coni Lokarje).

Redno čiščenje in praznjenje obstoječih greznic in MKČN
Na osnovi Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/2015 z dne
18.12.2015) in Programu praznjenja greznic in prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav iz
gospodinjstev na območju občine Vodice v obdobju 2016-2018, smo kot izvajalec obvezne gospodarske javne
sluţbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode dolţni zagotavljati, na območju, ki ni
opremljeno z javno kanalizacijo sledeče storitve:
 prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne
sluţbe in njeno čiščenje na komunalni ali skupni čistilni napravi,
 prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE v skladu z
navodili za obratovanje male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta, ter
njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi,
 prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen obratovanja za male komunalne čistilne
naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi,ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih
voda.
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V občini Vodice je trenutno 962 obstoječih greznic, zato imamo planirano, da bomo v letu 2017 zagotovili
prevzem celotne količine odpadne vode in njeno čiščenje na komunalni čistilni napravi za 367 greznic in 12
MKČN in sicer v naslednjih naseljih:
Preglednica št.: 5 Obseg praznjenja obstoječih greznic in prevzema blata iz MKČN v letu 2017

Zap.
št.

IME NASELJA

Število greznic

MKČN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

BUKOVICA
DOBRUŠA
DORNICE
KOSEZE
POLJE
POVODJE
REPNJE
SELO
SKARUČNA
ŠINKOV TURN
TOROVO
UTIK
VESCA
VODICE
VOJSKO
ZAPOGE
SKUPAJ

100
27
20
52
55
8
98
85
85
31
10
123
20
148
37
63
962

1
1
1
2
2
7
6
3
4
11
6
8
3
3
58

Leto 2017
Greznice MKČN
100
1
27
1

55
8

2

67

3

42

1

68

4

367

12

V navedenih naseljih (za leto 2017) se bo pristopilo k izvajanju praznjenja in čiščenja grezničnih gošč in
prevzemu blata iz MKČN takoj, ko bodo vremenske razmere to omogočale, predvidoma v drugi polovici
meseca aprila 2017 in se izvajalo do dokončanja del po popisu iz preglednice. Predviden čas izvajanja storitve
naj bi bil pet mesecev.
Odpadne vode in greznične gošče vsebujejo veliko različnih spojin, zlasti ogljikovih in dušikovih, ter mnogo
mikroorganizmov. Malomarno izlite odpadne vode in greznične gošče lahko v okolju povzročijo različne
teţave: onesnaţenje virov pitne vode in širjenje nalezljivih bolezni. Pomembno je, da z grezničnimi goščami
pravilno in odgovorno ravnamo. Nekontrolirano praznjenje greznic skladno z določili veljavne zakonodaje ni
več mogoče.
Čiščenje (obdelava) komunalne odpadne vode iz obstoječih greznic se bo izvajalo na ČN Vodice predvsem
zaradi tega, ker smo v prvem triletnem obdobju (2013-2015) obstoječe greznice popolnoma očistili (vse
usedline, ki so se leta nabirale v prvem prekatu in so lahko vsebovale tudi strupene teţke kovine kot so: arzen,
cink,kadmij,) in celotno pobrano vsebino odpeljali na CČN Domţale-Kamnik, kjer se je obdelala. Ker se bo za
obstoječe greznice nadaljevalo izvajanje storitve praznjenja, čiščenja greznic in obdelava greznične gošče vsaj
enkrat na tri leta, se predvideva, da se v obstoječih greznicah ne bo več nabirala tako zastarana usedlina in
bomo lahko to dodatno količino greznične gošče cca 1.300 m3 obdelali na ČN Vodice, seveda izvajanjem
povečanega nadzora nad tehnološkim procesom za doseganje pravilnih parametrov čiščenja (3 x letno
monitoring). Z dodatno količino obdelanega blata se bo povečala količina čiščenja, ki bo lahko vplivala na ceno
čiščenja tako za občane, ki so priklopljeni na kanalizacijski sistem za odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode kot tudi za občane, ki uporabljajo obstoječe greznice.
Obdelava blata iz malih komunalnih čistilnih naprav je še vedno zagotovljeno na CČN Domţale –Kamnik.
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Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna
izgradnja MKČN oziroma nepretočne greznice v skladu z veljavnima Uredbo o malih komunalnih čistilnih
napravah in Uredbo o emisiji snovi.
Na območjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena in na območjih, kjer po Operativnem programu opremljanja
naselij z javno kanalizacijo ni predvideno odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, se lahko
komunalna odpadna voda odvaja v:
 MKČN,
 greznice brez iztoka, za katere mora biti redno praznjenje zagotovljeno v okviru javne sluţbe.
Na vodovarstvenih območjih je potrebno odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih, industrijskih in
padavinskih voda urediti v skladu z veljavno zakonodajo za vodovarstvena območja. Odvajanje komunalne
odpadne vode v pretočne greznice ni dovoljeno, razen če gre za obstoječo greznico in še ni potekel rok iz
predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi
pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Vlada RS je sprejela novo Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št.
98/2015 z dne 18.12.2015) v nadaljevanju Uredba KoV, s pričetkom veljavnosti 31. 12. 2015, v kateri je
zdruţila tri dosedanje predpise, ki so urejali zahteve na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode, in sicer:
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št.
45/07, 63/09 in 105/10),
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS,
št. 98/07 in 30/10) in
 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11,
8/12 in 108/13).
Nove Uredba KoV uvaja določene spremenjene zahteve, vendar bomo poudarili samo bistvene, katere so
pomembne za Občino Vodice in njene občane:
 Aglomeracije se določijo na podlagi podatkov o gostoti obremenjenosti in skupni obremenitvi zaradi
nastajanja komunalne odpadne vode, ki se izračunata iz podatkov o številu stalno prijavljenih
prebivalcev v posamezni kvadratni celici s površino 100 m krat 100 m (v nadaljnjem besedilu: celica),
pri čemer je en stalno prijavljeni prebivalec en PE.
Aglomeracije se določijo na območjih, kjer je:
 gostota obremenjenosti posamezne celice zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izračunana iz
podatkov o številu stalno prijavljenih prebivalcev in izraţena s PE na hektar (v nadaljnjem besedilu:
PE/ha), enaka ali večja od 10 PE/ha in
 obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izračunana iz podatkov o številu stalno
prijavljenih prebivalcev in izraţena s skupnim številom PE (v nadaljnjem besedilu: skupna
obremenitev), za posamezno skupino celic iz prejšnje točke, ki se med seboj stikajo najmanj v enem
oglišču, enaka ali večja od 50 PE.
S pričetkom veljavnosti Uredbe KoV, je za naše občane pomembno predvsem naslednje:
- lastnik obstoječega objekta mora na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno
kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, za
komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, sam na svoje stroške zagotoviti odvajanje in čiščenje v
skladu s to uredbo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta po uveljavitvi te uredbe;
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- lastnik obstoječega objekta iz katerega se komunalna odpadna voda odvaja neposredno ali posredno v vode
brez predhodnega čiščenja, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, sam na svoje stroške
zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje do 31. decembra 2021.
Glede ravnanja z blatom iz obstoječe pretočne greznice se uporabljajo določbe predlagane uredbe, ki se
nanašajo na ravnanje z blatom iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.
Obveznosti lastnika obstoječega objekta, ki je opremljen z obstoječo pretočno greznico, mora do prilagoditve
zahtevam te uredbe hraniti:
 dokumentacijo o opravljenih delih na obstoječi pretočni greznici,
 podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca javne sluţbe o prevzemu blata z navedbo
datuma in količine prevzetega blata iz četrtega odstavka 17. člena te uredbe oziroma kopijo izjave z
navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih
čistilnih naprav v kmetijstvu, iz druge alineje petega odstavka 17. člena te uredbe, če gre za kmetijsko
gospodarstvo.
 Lastnik obstoječega objekta iz prejšnjega odstavka mora izvajalcu javne sluţbe na njegovo zahtevo
najpozneje v 15 dneh predloţiti dokumentacijo in podatke iz prejšnjega odstavka.
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3.2. VODENJE IN REALIZACIJA INVESTICIJ, KI JIH V LETU 2017 PREDVIDEVA PRORAČUN OBČINE
VODICE
V predlogu finančnega načrta za leto 2017 so investicije razdeljene na nedokončane investicije in nove
investicije. Pri nedokončanih investicijah gre večinoma za ţe izvedene projekte, pri katerih je potrebno
poravnati finančne obveznosti ter pridobiti ustrezna dovoljenja za delovanje. Po pridobitvi ustrezne
dokumentacije bodo objekti predani v last Občini Vodice. Nove investicije so vključene v prioritetno listo
predlaganih investicij.

3.2.1. Nedokončane investicije
1. Obveznosti JP Komunala Vodice, d.o.o., na podlagi pogodbe ter aneksa med Gradbincem GIP d.d. in
Občino Vodice znašajo do 195.253 EUR brez DDV. Na osnovi sodne poravnave je toţena stranka JP
Komunala Vodice, d.o.o. v zadevi opr št. VII Pg4123/2011 zavezala obročno plačati naslednje zneske
obrokov z zapadlimi datumi plačil:
Preglednica 6: prikaz zneskov in datumov plačil na osnovi sodne poravnave CPL d.d – v stečaju – JPKV
znesek z DDV
47.630,91 €
62.224,34 €
62.224,34 €
62.224,34 €

znesek DDV
7.938,49 €
10.370,72 €
10.370,72 €
10.370,72 €

Znesek bez DDV
39.692,43 €
51.853,62 €
51.853,62 €
51.853,62 €

234.303,93 €

39.050,66 €

195.253,28 €

Datum plačila
do 28.2.2017
do 31. 3. 2017
do 30. 4. 2017
do 30. 6. 2017

Sredstva za poplačilo nedokončane investicije bo v svojem proračunu zagotovila Občina Vodice, na
postavki 043208 LC 462011 Mengeš – Vodice (v skladu s sodno poravnavo v zadevi opr št. VII
Pg4123/2011.

3.2.2. Nove investicije
V letu 2017 bo poglaviten del investicij namenjen sanaciji in nadgradnji vodovodnega in poţarnega sistema, s
prioritetnim pristopom k ugotavljanju zmanjšanja vodnih izgub.
Investicije pod zaporednimi številkami od 1 do 3 bodo izvedene in končane v letu 2017.
1. Obnova vodovoda Selo-Šinkov Turn – ocenjena vrednost investicije v višini 30.000,00 EUR
brez DDV
Obnova vodovoda Selo –Šinkov Turn obsega sledeča gradbena dela:
 Zamenjava /prestavitev obstoječega vodovoda PEHD 100 d90 z novim PEHD 100 d 110 v dolţini cca
300 m z dodatnimi 3x NH in prečkanjem potoka "Graben", ter obnova hišnih vodovodnih priključkov (
ob obnovljeni trasi),
Telekom ima namen v letu 2017 izvesti novo TT kanalizacijo. Zaradi istočasnosti gradnje bo JPKV izvedla
zamenjavo vodovodne cevi PEHD100 d110, uredila poţarni sistem (3 x NH DN 80) in obnovila tudi hišne
priključke ob obnovljeni trasi iz naslova vzdrţevalnine. Spremenili/izvedli bi tudi drugačno prečkanje potoka
"Graben" (( sedaj je cevovod obešen na mostovno konstrukcijo (potrebna dodatna toplotna zaščita cevovoda),
pri sanaciji bi bilo podzemno prečkanje potoka). Celotna trasa cevovoda bo po obnovi potekal ob cesti (javno
dobro), obstoječi cevovod bo ukinjen, ker poteka po privatnem zemljišču.
Občina Vodice bo sočasno izgradila javno razsvetljavo.
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Slika št. 2: Obnova vodovoda SELO-Šinkov Turn in izdelava merilnega jaška/mesta Selo - Šinkov Turn

2. Izdelava merilnega mesta Selo -Šinkov Turn– ocenjena vrednost investicije v višini
13.500,00 EUR brez DDV
Izdelava merilnega mesta Selo- Šinkov Turn obsegajo sledeča gradbeno in strojnoinstalacijska 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
Istočasna izdelava merilnega jaška z zamenjavo vodovodnih cevi na trasi Selo -Šinkov Turn, nam bo
omogočal merjenje porabe za naselja Šinkov Turn, Selo, Vesca, še boljše ugotavljaje vodnih izgub z vse
boljšim pregledom nad celotnim vodovodnim sistemom v OV.
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3. Vzdrţevanje poţarnega sistema - ocenjena vrednost investicije je cca 8.000,00 EUR z DDV
Stroški za vzdrţevanje poţarnega sistema z vsemi pripadajočimi zapornimi elementi se po Uredbi o
metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja (Ul , št.: 87/2012,
109/2012) ne smejo vključevati v kalkulacijo stroškov potrebnih za oskrbo s pitno vodo. Nekaj sredstev za
popravilo poţarnega 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 poţarnem sistemu pa je potrebno
pokriti iz občinskega proračuna.

3.2.3. Subvencija Občine za razliko v ceni storitev
1. Subvencija za razliko v ceni storitve je v proračunu Občine Vodice predvidena v višini 22.100 EUR pod
proračunsko postavko 042101. V tem znesku je vključena celotna predvidena subvencija za leto 2017, tudi za
november in december 2017. V znesku je vključen DDV v višini 9,5%. Subvencija je predvidena za razliko v
ceni vodarine.
2. Subvencija za razliko v ceni omreţnin je v proračunu Občine Vodice predvidena v višini 38.000 EUR pod
proračunsko postavko 042207. V znesku je vključen DDV v višini 9,5%.

3.2.4. Investicije, ki jih vodi JP Komunala Vodice, d.o.o. v imenu in za račun Občine Vodice
1.

Obnova ČN Vodice *

Končna primopredaja objekta bo izvedena v prvi polovic leta 2017. Dokončna primopredaja se je zavlekla,
zaradi pridobivanja pravnega mnenja o potrebnih dokazilih in dovoljenjih po zaključku tehnološke nadgradnje
objekta. V letu 2016 smo pridobili OVD – okolje varstveno dovoljenje, kar pomeni, da SBR sistem čiščenja na
ČN Vodice obratuje zelo kvalitetno in zadovoljuje vsem okoljevarstvenim standardom. Z izvajalcem
rekonstrukcije bomo pripravili PID in dokumentacijo, ki bo zadostovala za vloţitev vloge za uporabno
dovoljenje in pridobitev le tega.
Sredstva, ki so skladno s pogodbo zadrţana v višini 3.660 EUR se bodo sprostila po pridobitvi potrebnih
dovoljenj in izvedeni primopredaji.
2.
Sanacija vodovoda na trasi od do regionalne ceste Vodice - Lj. Šmartno - Repnje IV.
faza - predvidena vrednost investicije je cca 36.000 EUR brez DDV
V letih 2014, 2015 in 2016 so bile izvedene I., II. in III. faza zamenjave obstoječe azbestno cementne cevi DN
100 z novimi Ductil cevmi DN 150, in sicer od novega zdruţenega merilnega jaška Agroemona do lokalne
ceste Vodice - Lj. Šentvid v dolţini 400 m (s prebojem pod cesto in priklopom na obstoječi AC vodovod).

Slika št. 3: pregled izvedbe prvih treh faz »Sanacija vodovoda na trasi od do regionalne ceste Vodice - Lj. Šmartno – Repnje«
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V letu 2017 bomo nadaljevali z zamenjavo azbestno cementnih cevi DN 100 z Ductilnimi cevmi DN 150 od
trenutne prevezave na obstoječi vodovod ob regionalni cesti ter bi nato potekala v bankini regionalne ceste do
kriţišča regionalna cesta Lj. Šmartno – Repnje-Dobruša, kjer bi vodovod zavil desno ob lokalni cesti proti
Repnjam - Dobruša. Nova trasa vodovoda se bo nadaljevala ponovno ob bankini lokalne ceste Repnje –
Dobruša in se malo pred podvozom AC Lj-Kranj priključila na obstoječi vodovod. Z zamenjavo cevovoda bomo
dosegli, da bo trasa vodovoda potekal po javnem zemljišču, v dveh fazah bo zamenjano skoraj 625 m AC
DN100 cevi. S tem bo odstranjen še en del AC cevovoda in z njim moţnost povečanja vodnih izgub in
konstantnih okvar.
Slika št. 4: Trasa predvidene IV. In V. faze zamenjave AC vodovodne cevi na trasi regionalna cesta Vodice-Lj. Šmartno- lokalna
cesta Repnje - Dobruša

Slika št.5: Potek IV: faze zamenjave AC vodovodne cevi na trasi regionalna cesta Vodice-Lj. Šmartno- lokalna cesta Repnje Dobruša
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3. Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice
ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana
V kolikor bodo pridobljena evropska sredstva za izgradnjo omenjenega projekta v višini cca 6,00 Mio EUR,
bo JP Komunala Vodice, d.o.o. intenzivno sodelovala pri izvedbi enega izmed največjih projektov v občini
Vodice v zadnjih nekaj letih.
Slika št. 5: Predvidena trasa C-0 kanala
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Tabela 1: Finančno vrednotenje investicij in subvencij za leto 2017
zneski so v EUR
PRORAČUNSKA BREMENITEV PP V
PRILIVI (od občine)
POSTAVKA
EUR

ODLIVI (izvajalcem)

A: NEDOKONČANE INVESTICIJE
1 Izgradnja komunalne infrastrukture na trasi ceste Bukovica-Koseze

051210,043208

195.253

195.253

234.304

042201
042201
042103

30.000
13.500
8.000

30.000
13.500
8.000

30.000
13.500
8.000

760102,760312,760322,76
768100,768200
042101
0332
042207

22.100
38.000

22.100
38.000

22.100
38.000

306.853

306.853

345.904

3.660
36.000

3.660
36.000

3.660
36.000

39.660

39.660

39.660

B: NOVE INVESTICIJE
1 Obnova vodovoda Selo - Šinkov Turn
2 Izdelava merilnega mesta Selo - Šinkov Turn
3 Vzdrţevanje poţarnega sistema

412905/760814
412905/760814
412500/760811

C: SUBVENCIJA OBČINE ZA RAZLIKO V CENAH
1 Subvencija za razliko v ceni storitev
2 Subvencija za razliko v ceni omreţnin

SKUPAJ A+B+C

D: INVESTICIJE, KI JIH VODI JP KOMUNALA VODICE, D.O.O. V IMENU IN ZA RAČUN OBČINE VODICE, DENARNI TOK GRE PREKO OBČINE
1 Obnova ČN Vodice
2 Obnova vodovoda Farma Agroemona - regionalna cesta Vodice - Lj. Šmartno 4. faza
Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter
3 izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana

051208
042211

SKUPAJ D
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4.

KADROVSKA FUNKCIJA IN ORGANIZACIJA

Kadri omogočajo uspešno poslovanje in doseganje zastavljenih ciljev v vsakem podjetju in so eden izmed
temeljev podjetja.
4.1. OBSTOJEČE STANJE
Podjetje trenutno zaposluje tri delavce v rednem delovnem razmerju. Za ostala dela (čiščenje prostorov,
vzdrţevanje ČN Vodice in MKČN Polje) pa ima podjetje sklenjene pogodbe- outsourcing,
4.2. KADROVSKE POTREBE
Za zagotavljanje izvajanja poslovnega načrta in kljub optimizacije poslovanja ugotavljamo, da se je obseg
administrativnih del vključno s pripravo in pošiljanjem podatkov, vodenje evidenc, ki ji zahteva zakonodaja na
področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode zelo povečal. Nastalo situacijo bomo
reševati z zaposlitvijo za polovični delovni čas oz. po potrebi tudi več (do 6 ur), saj se bo zaradi širitve
dejavnosti še dodatno povečal administrativni obseg del ( evidenca o razvozu in obračunu kosil, obračun in
kontrola delovnih nalogov, potnih stroškov, evidentiranje in izdajanje potrebnega materiala za vzdrţevanje
stavb, javni površin, avtobusnih postajališč).
Za vsa dela, pri katerih smo se posluţevali outsourcinga (razvoz kosil, upravljanje začasnega zbirnega centra,
vzdrţevanje in upravljanje ČN Vodice in MKČN Polje), bomo dodatno zaposlili delavca s tehnično izobrazbo,
saj bo upravljal še dodatna dela kot so:
pomoč pri vzdrţevanju postajališč, pokopališč, javnih površin, javnih cest, pomoč oz. samostojno izvajanje
popravil na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu…

Stopnja izobrazba
IX.
VIII.
VII.
VI.
V.
IV.
III.
II.
I.
SKUPAJ

leto 2016

leto 2017

1
1
1

1
1
1,5
1
1
1

3

6,5

Kljub temu, pa bomo skušali vse večji obseg dela stroškovno oz. finančno reševati v okviru pripravljenega in
sprejetega finančnega načrta.
V primeru pridobitve evropskih sredstev za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode
v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni Občini Ljubljana v višini cca
6,00 Mio EUR bo, zaradi zahtevnosti tako na operativnem kot tudi na finančnem področju, potrebno za čas
trajanja projekta zaposliti strokovnjaka za polni delovni čas.
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4.3. ŠIRITEV DEJAVNOSTI
Kot je bilo ţe predstavljeno pri »Analiza primernosti delovanja in vizija JP Komunala Vodice, d.o.o.« je 1. 1.
2017 presečni datum, s katerim JPKV prevzema oba zaposlena (hišnik, čistilka). in sledeče dejavnosti, ki so
vezane na:
 vzdrţevanje stavb,
 javnih površin,
 postajališč,
 zbiralnic odpadkov (EKO otokov),
 prevozi za potrebe ustanovitelja (raznos gradiv za seje obč. sveta, delovnih teles obč. sveta in obč.
uprave).
 upravljanje začasnega zbirnega centra,
 razvoz kosil,
 vzdrţevalna dela (pokopališče, igrišča).
Zaradi precejšnjega razširjenega obsega storitev, pri katerem je potrebna uporaba tovornega vozila, bo JPKV
v letu 2017 nabavilo tovorno vozilo FIAT DOBLO 2,0 JTD CARGO MAXI WORK UP, s katerim bomo
nadomestil trenutni Peugeot Partner.
Slika št. 8: Predlog nakupa tovornega vozila FIAT DOBLO 2,0 JTD CARGO MAXI WORK UP
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Slika št. 9: ena izmed moţnosti uporabe tovornega vozila FIAT DOBLO 2,0 JTD CARGO MAXI WORK UP pri delovanju JPKV

Tovorno vozilo FIAT DOBLO bomo uporabljali pri odvozu porezanega zelenja iz pokopališč, polnih vreč smeti
iz avtobusnih postajališč, material za izdelavo hišnih vodovodnih priključkov, popravil na vodovodnem in
kanalizacijskem sistemu:
Vodovodne termo jaške,
Priključne PE d32 cevi, navrtalne oklepe s cestnimi kapami in vgradnimi armaturami,
Droben pesek za izdelavo posteljice pod PE cevjo in vodomernim jaškom,
Popravilo okvar na vodovodnem sistemu:
 reparaturne spojke,
 grlate prirobnice, hidrante, T-kose, PE ali DUCTIL cevi večjega premera,….
 orodje in potrebno opremo (potopne črpalke, agregat,..).
Obstoječe vozilo Peugeot Partner se bo očistilo, saj bo namenjeno izključno razvozu kosil starejšim občanom,
razvozu gradiv za potrebe ustanovitelja (za seje obč. sveta, delovnih teles obč. sveta in obč. uprave,..), nujni
dovoz drobnega materiala iz skladišča ali najbliţje pogodbene trgovine.
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5.
5.1.

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI IN ODHODKI IZ REDNE DEJAVNOSTI

a) Prihodki: Predviden znesek prihodkov v letu 2017 znaša 542.723 EUR od tega:
-

Čistih prihodkov od prodaje
251.126 EUR
V postavko so vključeni prihodki na vodovodu, in prihodki na kanalizaciji, od tega prihodki od
odvajanja odpadnih voda, prihodki od čiščenja odpadnih voda, prihodki od odvajanja meteornih voda
in prihodki od čiščenja greznic in ocene obratovanja MKČN.

-

Prihodkov od števnine in vzdrţevalnine
V postavko so vključeni prihodki od števnine in vzdrţevalnine

-

Finančnih prihodkov
200 EUR
V postavko so vključeni vsi prihodki od obresti, zamudnih obresti, prihodkov od izvršilnih stroškov,
prihodki od poravnav, kompenzacij in pobotov ipd.

-

Subvencije za razliko v ceni
V postavko je vključena razlika v ceni pri vodarini.

-

Subvencije za vzdrţevanje hidrantov
6.557 EUR
V postavko je vključena subvencija, ki jo Občina zagotavlja za vzdrţevanje in prenovo hidrantnega
omreţja.

-

Ostale subvencije
139.800 EUR
V postavko so vključena sredstva, ki jih je Občina zagotovila v svojem proračunu za poravnavanje
stroškov, ki jih bo JP Komunala Vodice, d.o.o. prevzela z letom 2017. to so stroški za vzdrţevanje
zelenic, pokopališč, zbirnega centra, vzdrţevanja občinskih zgradb in razvoza kosil starejšim
občanom.

-

Ostalih prihodkov
22.540 EUR
V postavko je vključen prihodek od zavarovalnine za komunalno infrastrukturo in hidrante, in izdelave
ocen obratovanja čistilnih naprav.

103.500 EUR

19.000 EUR

Planirane prodane količine, na katerih temelji izračun čistih prihodkov so naslednje:
242.000 m3 vode
57.800 m3 odvedene odpadne vode
46.800 m3 očiščene odpadne vode
49.000 m3 odvedene padavinske vode.
b) Odhodki: Predviden znesek odhodkov znaša 549.005 EUR in so razporejeni po sledečih postavkah:
-

Stroški materiala
2.015 EUR
V postavko so vključeni izdatki za natrijev hipoklorit, material za varnost pri delu, stroški pisarniškega
materiala in knjig, ter ostali stroški, npr.: čistila.

-

Stroški energije

20.000 EUR
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V postavko so vključeni izdatki za električno energijo na vodohranih, črpališču, čistilni napravi in na
ostalih vodovodnih in fekalnih črpališčih, ter stroški pogonskih goriv ipd.
-

Stroški storitev
78.522 EUR
V postavko so vključeni izdatki za najemnino poslovnih prostorov, stroški plačilnega prometa in
bančnih storitev, vzdrţevanje programske opreme, stroški izobraţevanja, pravnega svetovanja,
izvršiteljev, sodnih taks, finančno-računovodskih storitev in svetovanja, sejnin, povračila potnih
stroškov, poštnih in telekomunikacijskih storitev in ostalih storitev.

-

Stroški vzdrţevanja komunalne infrastrukture
256.002 EUR
V postavko so vključeni izdatki storitve za vzdrţevanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema, za
vzdrţevanje vodovodnega sistema Krvavec, za vzdrţevanje čistilne naprave Vodice, nadzora nad
vzdrţevanjem, monitoring odpadnih voda…
V tem znesku so tudi zajeti tudi stroški storitev za vzdrţevanje hidrantnega omreţja, za menjave
vodomerov, za vzdrţevanje vodovodnih priključkov in stroški storitev čiščenja greznic.
Z letom 2017 so v planu všteti tudi stroški za vse nove dejavnosti, t.j. za urejanje zelenic, pokopališč,
zbirnega centra, vzdrţevanja občinskih zgradb in za razvoj kosil starejšim občanom.

-

Analize pitne vode
5.000 EUR
V postavko so vključeni izdatki za analize pitne vode po sistemu HACCP iz odvzemih mesto po občini
ter iz vodnjaka v Dobruši.

-

Zavarovalne storitve – ostale javne sluţbe
806 EUR
V postavko so vključeni izdatki za zavarovanje ostalih osnovnih sredstev, ki jih ne pokriva omreţnina,
pri zavarovalnici Adriatic Slovenica.

-

Odpisi vrednosti
5.300 EUR
V to postavko je vključena amortizacija osnovnih sredstev, vključno z predvidenim novim prevoznim
sredstvom in predvideni odpisi terjatev.

-

Stroški dela
178.000 EUR
V to postavko so vključene neto plače zaposlenih, tudi novo zaposlenih, regres za prehrano, regres za
letni dopust ter povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, predpisani prispevki in davki zaposlenih
in delodajalca.

-

Finančni odhodki
29 EUR
V to postavko so vključeni odhodki od zamudnih obresti in stotinske izravnave.

-

Drugi odhodki
3.331 EUR
V to postavko so vključeni stroški sodnih taks in taks za izterjavo terjatev in ostalih neopredeljenih
stroškov.

V tabeli 2 so vsi prihodki in odhodki prikazani ločeno po dejavnostih vodovod, kanalizacija in ostale
dejavnosti, ki jih bomo prevzeli. Prihodki in odhodki so nato prikazani tudi ločeno po dejavnostih v okviru
vodovoda (vodarina, hidranti, števnina, vzdrţevalnina) in kanalizacije (odvajanje odpadnih voda, čiščenje
odpadnih voda, odvajanje meteornih voda, čiščenje greznic in ocene obratovanja MČKN). Čisti prihodki od
prodaje so prikazani po dejansko planiranih prihodkih glede na količine, ostali prihodki so razporejeni po
deleţu proizvajalnih stroškov javnih sluţb v celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.
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Odhodki so prav tako razporejeni po dejansko planiranih odhodkih, kar je skupnih odhodkov, pa po deleţu
proizvajalnih stroškov javnih sluţb v celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti glede na prvih osem
mesecev leta 2017.
Iz priloţene tabele je razvidno, da je planirana izguba iz redne dejavnosti, v višini 6.282 EUR. To izgubo
bomo pokrivali iz omreţnine in iz trţne dejavnosti, kakor je v nadaljevanju tudi opisano in prikazano.
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Priloga: tabela 2
Načrt prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida po dejavnostih za leto 2017

Redna dejavnost

VODOVOD

VODARINA
Čisti prihodki od prodaje

HIDRANTI

Subvencija za razliko v ceni

VZDRŢEVAL
NINA

ŠTEVNINA

162.800
48.000

55.500

6.557

103.500
105
19.000
6.557

5.000
11.557

22.000
313.962

105
19.000

Subvencija za vzdrţevanje hidrantov

SKUPAJ
VODOVOD

162.800

Omreţnina - najemnina
Finančni prihodki

KANALIZACIJA

ODVAJANJE
ODPADNIH
VODA

5.000
28

ČIŠČENJE
ODPADNIH
VODA

ČIŠČENJE
GREZNIC IN
ODVAJANJE
OCENA
SKUPAJ
METEORNIH OBRATOVAN KANALIIZACI UREJANJE POKOPALIŠ
VODA
JA MKČN
JA
ZELENIC
ČA

48.000

0

41

35.326

8

17

8

540
35.883

Ostale subvencije
Ostali prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
Stroški materiala
Energija
Stroški storitev
Stroški storitev za vzdrţevanje kom. Infr.
Analiza pitne vode
Zavarovalne storitve - za javne sluţbe
Odpisi vrednosti (AMZ, prevredno. Posl. Odh.)
Stroški dela
Finančni odhodki
Drugi odhodki
SKUPAJ ODHODKI
POSLOVNI IZID

17.000
198.905
1.044
14.000
51.145
12.959
5.000
394
3.707
92.023
29
2.066
182.367
16.538

48.000

55.500

5.000

4.300

10.000

48.000

55.500

1.044
14.000
51.145
117.159
5.000
394
3.707
101.323
29
2.066
295.867

1.557

0

0

18.095

10.000

43.000

51.200

5.028

48.041

188
1.200
8.569
9.451

783
4.800
10.218
10.076

2.799
2.759

5.791
15.056

ZBIRNI
CENTER

OBČ.
ZGRADBE

KOSILA

88.326
0
95
0
0
0
540
88.961

129
48
8.945

154
1.497
29.223

42
16
209

87
32

304
28.834

803
57.554

51
5.876

106
21.073

971
6.000
27.377
37.343
0
412
1.593
38.377
0
1.265
113.338

-23.806

-9.513

-5.868

14.810

-24.377
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SKUPAJ

OSTALE DEJAVNOSTI

14.000

14.300

4.500

85.000

22.000

14.000

14.300

4.500

85.000

22.000

251.126
103.500
200
19.000
6.557
139.800
22.540
542.723

4.000

11.700

200

66.600

19.000

10.000

2.600

4.300

18.400

3.000

14.000

14.300

4.500

85.000

22.000

2.015
20.000
78.522
256.002
5.000
806
5.300
178.000
29
3.331
549.005

0

0

0

0

0

-6.282

5.2. PRIHODKI IN ODHODKI IZ NASLOVA OMREŢNINE
a) Prihodki: Predviden znesek prihodkov v letu 2017 znaša 134.972 EUR od tega:
- za vodovod
- za kanalizacijo

86.196 EUR
48.776 EUR.

V postavko so vključeni prihodki od omreţnine na vodovodu, odvajanju odpadnih voda, čiščenju
odpadnih voda, odvajanju meteornih voda in čiščenju greznic in MKČN, ter subvencija občine za
omreţnino na vodovodu.
b) Odhodki: Predviden znesek odhodkov v letu 2017 znaša 130.690 EUR od tega:
- za vodovod
- za kanalizacijo

84.670 EUR
46.020 EUR.

V postavko so vključeni odhodki za najemnino komunalne infrastrukture in zavarovanje te komunalne
infrastrukture, ločeni po dejavnostih.
Iz tabele je razvidno, da se, glede na obstoječe stanje priključkov in glede na višino najemnine, ne
pričakuje nekaj dobička, ki naj bi pokrival predvideno izgubo na redni dejavnosti.
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Priloga: tabela 3
Načrt prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida po dejavnostih za leto 2017

Omreţnina - najemnina

VODOVOD

VODARINA

HIDRANTI

51.060
35.136
86.196

Najemnina kom. Infrastr.
Zavarovalne storitve - za omreţnino
SKUPAJ ODHODKI

70.716
13.954
84.670

0

1.526

0

POSLOVNI IZID - OMREŢNINA

VZDRŢEVAL
NINA

ŠTEVNINA

Omreţnina - najemnina
Subvencija za omreţnino
SKUPAJ PRIHODKI

0

KANALIZACIJA

SKUPAJ
VODOVOD

ODVAJANJE
ODPADNIH
VODA

ČIŠČENJE
ODPADNIH
VODA

ODVAJANJE
METEORNIH
VODA

ČIŠČENJE
GREZNIC IN
OCENA
UREJANJE POKOPALIŠ
OBRATOVANJA
SKUPAJ
MKČN
KANALIIZACIJA ZELENIC
ČA

ZBIRNI
CENTER

OBČ.
ZGRADBE

0

51.060
35.136
86.196

25.300
0
25.300

10.600
0
10.600

12.600
0
12.600

276
0
276

48.776
0
48.776

0

0

70.716
13.954
84.670

15.830
8.248
24.078

8.654
1.514
10.168

4.232
7.312
11.544

230
0
230

28.946
17.074
46.020

0

0

0

0

0

1.526

1.222

432

1.056

46

2.756

0

0

0

0
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SKUPAJ

OSTALE DEJAVNOSTI

0

0

0

KOSILA

0

99.836
35.136
134.972

0

0

99.662
31.028
130.690

0

0

4.282

0

5.3. PRIHODKI IN ODHODKI IZ NASLOVA TRŢNIH DEJAVNOSTI
V letu 2017 predvidevamo nekaj trţnih dejavnosti in sicer prihodkov v višini 10.000 EUR in odhodkov 8.000 EUR, kar predstavlja dobiček v višini 2.000 EUR. Ta
dobiček bo prav tako pokrival planirano izgubo na rednih dejavnostih.
Priloga: tabela 4
Načrt prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida po dejavnostih za leto 2017

Trţne storitve

VODOVOD

VODARINA

HIDRANTI

KANALIZACIJA

VZDRŢEVAL
NINA

ŠTEVNINA

SKUPAJ
VODOVOD

ODVAJANJE
ODPADNIH
VODA

ČIŠČENJE
ODPADNIH
VODA

ČIŠČENJE
GREZNIC IN
OCENA
UREJANJE POKOPALIŠ
OBRATOVANJA
SKUPAJ
MKČN
KANALIIZACIJA ZELENIC
ČA

ODVAJANJE
METEORNIH
VODA

SKUPAJ

OSTALE DEJAVNOSTI

ZBIRNI
CENTER

OBČ.
ZGRADBE

KOSILA

SKUPAJ PRIHODKI

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

SKUPAJ ODHODKI

8.000

0

0

0

8.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.000

POSLOVNI IZID - TRŢNE STORITVE

2.000

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

Letni program dela Javnega Podjetja KOMUNALA Vodice d.o.o. za leto 2017
Stran 35 od 38

5.4. PRIHODKI IN ODHODKI ZA CELOTNO PODJETJE
Vseh prihodkov v letu 2017 planiramo v višini 687.695 EUR, prav tako tudi odhodkov v višini 687.695 EUR. To pomeni, da se ne bo ustvarjal dobiček, niti ne izguba,
kar je v skladu z usmeritvami in namenom javnega podjetja.
Priloga: tabela 5
Načrt prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida po dejavnostih za leto 2017
SKUPAJ CELOTNO PODJETJE

VODOVOD

VODARINA

HIDRANTI

KANALIZACIJA

VZDRŢEVAL
NINA

ŠTEVNINA

SKUPAJ
VODOVOD

ODVAJANJE
ODPADNIH
VODA

ČIŠČENJE
ODPADNIH
VODA

ODVAJANJE
METEORNIH
VODA

SKUPAJ

OSTALE DEJAVNOSTI

ČIŠČENJE
GREZNIC IN
OCENA
UREJANJE POKOPALIŠ
OBRATOVANJA
SKUPAJ
MKČN
KANALIIZACIJA ZELENIC
ČA

ZBIRNI
CENTER

OBČ.
ZGRADBE

KOSILA

SKUPAJ PRIHODKI

295.101

11.557

48.000

55.500

410.158

30.328

58.641

12.608

36.159

137.737

14.000

14.300

4.500

85.000

22.000

687.695

SKUPAJ ODHODKI

275.037

10.000

48.000

55.500

388.537

52.912

67.722

17.420

21.303

159.358

14.000

14.300

4.500

85.000

22.000

687.695

20.064

1.557

0

0

21.621

-22.584

-9.081

-4.812

14.856

-21.621

0

0

0

0

0

0

POSLOVNI IZID - PODJETJE
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6.

RAZVOJNI NAČRTI OZ. TEMELJNI VIDIKI NADALJNJEGA RAZVOJA JP
Komunala Vodice, d.o.o.

Razvojni načrt vodovodnega sistema je oblikovan predvsem s ciljem sanacije obstoječega vodovodnega
sistema, ki je na določeni odcepih močno dotrajan, zaradi tega je prioriteta predvsem menjava vodovodnih
odcepov na najbolj kritičnih delih vodovodnega omreţja.
Sama sanacijska dela so vezana na program opremljanja objektov v občini Vodice s sistemom zbiranja
komunalnih odpadnih voda.
Dolgoročni razvojni načrt JP Komunala Vodice, d.o.o. zajema zlasti razvojne naloge na področju:
 sanacije dotrajanega vodovodnega omreţja (predvsem AC cevi),
 sanacije delov vodovodnega omreţja za zagotavljanje poţarne vode,
 dolgoročni razvoj vodovodnega omreţja glede na predvideno povečanje uporabnikov,
 dolgoročno zmanjševanje vodnih izgub in nadzor nad njimi.
Poleg navedenega namerava JP Komunala Vodice, d.o.o. v letu 2017 izvajati še naslednje naloge:
 izvajati natančne analize vodnih izgub z izvajanjem meritev pretokov na posameznih pododsekih
vodovodnega sistema,
 pripraviti Odlok oziroma Pravilnik o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na
območju Občine Vodice,
 nadaljevati aktivnosti, ki jih skupaj z Občino Vodice izvajamo z namenom pridobivanja nepovratnih
sredstev drţave in EU za izgradnjo komunalne infrastrukture,
 urejevati problematiko z rednimi neplačniki,
 pripraviti Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne sluţbe za storitve povezane
z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
 podrobno obveščati občane Vodic o potrebni zamenjavi obstoječih greznic z MKČN,
 izvajati storitev dobave in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (gradbena in instalacijska dela),
 z zbranimi sredstvi iz vzdrţevalnine nadaljevati z rednimi obnovitvenimi deli na vodovodnih priključkih,
 z zbranimi sredstvi iz števnine nadaljevati z nadgradnjo sistema daljinskega odčitavanja vodomerov,
 nadaljevati z rednim praznjenjem greznic in izvajanjem nalog vezanih na MKČN,
 pripraviti vse potrebno za odločanje o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo in Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Vodice,
 vzpostaviti pogoje za povrnitev stroškov za nadomestila lastnikom zemljišč na vodnih virih,
 sodelovati pri pripravi pravnih podlag za prevzem dodatnih gospodarskih javnih sluţb v izvajanje in
dejansko prevzeti ter pričeti z izvajanjem dodatnih dejavnosti gospodarskih javnih sluţb.
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7. ZAKLJUČEK
Ta program dela vsebuje zbir aktivnosti ter dejavnosti, ki jih bo podjetje izvajalo v letu 2017 in vključuje tudi
vidik nadaljnjega razvoja podjetja.
Kot je ţe bilo predstavljeno Občinskemu svetu v »Analizi primernosti delovanja in viziji JP Komunala
Vodice,d.o.o.« bo širitev dejavnosti podjetja pripomogla k še racionalnejšem poslovanju podjetja ter večji
preglednosti izvajanja posameznih javnih sluţb v občini. Kar bi bilo najprimernejše, da se prenese v
upravljanje na JP Komunala Vodice, d.o.o., bo podjetje ugotavljalo skupaj z ustanoviteljem t.j. Občino Vodice.
V letu 2017 bomo nadaljevali s planiranjem, in s pogodbenimi partnerji tudi izvajali obnavljanje, vzdrţevanje
obstoječih hišnih priključkov in izgradnjo novih. Z zbranimi namenskimi sredstvi nameravamo obnoviti najmanj
11 hišnih priključkov, 1/3 zbranih sredstev je namenjenih za popravilo obstoječih hišnih priključkov in 1/3
zbranih sredstev pa je namenjena za obnovo hišnih priključkov v okviru občinske investicije v vodovodno
omreţje. JP Komunala Vodice, d.o.o. bo tudi v letu 2017 sodelovala z ustanoviteljem – Občino Vodice pri
oblikovanju načrtov za nadaljnji razvoj komunalne infrastrukture v občini ter pridobitvi drţavnih, evropskih ali
drugih namenskih sredstev za sofinanciranje investicij, ki se bodo izvajale v letošnjem in prihodnjih letih.
V primeru pridobitve namenskih evropskih sredstev za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne
odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,
se bo podjetje maksimalno angaţiralo, da bo tisti del projekta, ki bo potekal na območju občine Vodica izveden
hitro, kvalitetno ter v zadovoljstvo ustanovitelja in vseh bodočih uporabnikov.
Podjetje bo kot dober gospodar in upravljavec vodovodnega in kanalizacijskega sistema v Občini Vodice
sodelovalo pri izvajanju investicij na področju komunalne infrastrukture in se aktivno vključevalo v njihovo
realizacijo in s tem zagotovilo dobro in kvalitetno izvedbo investicij.
JP Komunala Vodice, d.o.o., bo prioritetno nadaljevalo na področja upravljanja z objekti in napravami za
oskrbo s pitno vodo in za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, saj bo le z učinkovitim izvajanjem
javne sluţbe mogoče doseči zastavljene cilje, ki so usmerjeni predvsem v obvladovanje lastne cene storitev v
obstoječih okvirih. Razširili bomo komunikacijo z javnostjo, ki sestavljajo okolje, v katerem delujemo. Ključne
javnosti na katere bomo usmerjeni, so lokalne skupnosti, gospodinjstva, vzgojno izobraţevalne institucije,
zaposleni in mediji. Uporabniki storitev so najpomembnejši člen v nizu subjektov, ki se opredeljujejo okoli
obvezne gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.
Zaradi njih je v osnovi potrebna organizacija gospodarske javne sluţbe in razvoj infrastrukturnih sistemov
vezanih nanjo. S svojim financiranjem (neposrednim ali posrednim) omogočajo izvedbo infrastrukture ter
ustvarjajo ekonomske pogoje za redno delovanje javne sluţbe (upravljanje, vzdrţevanje, obratovanje).
Kot aktivni član druţbe pa ima posameznik moţnost za:
- podajanje predlogov za izboljšanje delovanja javnih sluţb,
- konstruktivno sodelovanje pri izgradnji infrastrukture.
Osnovno merilo pri vzpostavitvi in ohranjanju odnosov z javnostmi so trajne, verodostojne in zanesljive
komunikacije, s ciljem ustvariti in še izboljšati pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev.
Vse aktivnosti podjetja ter srednjeročni in dolgoročni plani podjetja bodo popolnoma usklajeni z ustanoviteljico
Občino Vodice, usklajenost načrtov pa lahko zagotovimo zgolj s potrebno komunikacijo med JP Komunala
Vodice, d.o.o., ţupanom Občine Vodice, občinsko upravo ter Občinskim svetom Občine Vodice.
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