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Poslovno leto 2021 je nadaljevanje niza uspešnih poslovnih let, ki še dodatno krepi
stabilnost podjetja. Zadnji dve leti sta spremenili do neke mere ustaljen način življenja.
Potrebna so bila prilagajanja, tako pri delovanju kot pri komuniciranju. Najprej se želim
zahvaliti zaposlenim za uspešno poslovno leto in ustvarjen pozitiven finančni
rezultat, ki je bil v letu 2021 pozitiven za obe občini.
Dosežen pozitivni finančni rezultat je odraz delovanja več vrst
dejavnikov preko celega leta. Med njimi lahko izpostavimo spremembe,
povezane s projektom reorganizacije. Zadovoljni smo, ker so se naše
napovedi uresničile in so se vse organizacijske spremembe
izkazale kot stroškovno učinkovite. To bo zelo pomembno
vplivalo tudi na bodoče poslovanje dejavnosti, pri katerih se
že izkazuje, da bodo stroški izvajanja bistveno višji od
trenutno znanih. Najbolj vidno je to pri dejavnosti čiščenja
odpadnih vod, pri strošku porabe električne energije centralne
čistilne naprave. Kljub racionalno izvedenemu javnemu
naročilu (skupno naročilo za 12 komunalnih podjetij) je
dosežena cena električne energije še enkrat višja, kar
predstavlja dodatnih 80 tisoč evrov. Pri ostalih dejavnostih
povečanja cen niso tako nominalno izrazita, so pa prisotna.
Višina cen materialov in storitev se lahko še poveča, če se
uresničijo pesimistične napovedi in se trg energentov ne
umiri.
Napovedani prihranek projekta reorganizacije za leto
2021 je bil ustvarjen v predvideni višini in na podlagi
tega smo lahko v januarju 2022 s sindikatom podpisali
novo podjetniško kolektivno pogodbo. Razlog za
dokaj pozno uskladitev obojestranskih interesov je,
da je bila uskladitev minimalne plače znana šele sredi
januarja 2022. S podpisom nove pogodbe se določa
protokol
letnega
usklajevanja
plač
ob
upoštevanju
določenih
kriterijev.
Najpomembnejša kriterija sta število zaposlenih
pod minimalno plačo in primerjava povprečne
bruto plače v podjetju s povprečno bruto plačo
panoge. Če uskladitve plač ne bi bilo, bi imelo kar
18 zaposlenih osnovno plačo, ki je nižja od
zakonsko določene višine minimalne plače, kar je
popolnoma nesprejemljivo za vodstvo podjetja in
nenazadnje tudi za oba lastnika podjetja. Povprečna
bruto plača v podjetju je trenutno za dva odstotka višja
od povprečja panoge, ki vključuje dejavnosti oskrbe s
pitno vodo, ravnanja z odpadki in ravnanja z odpadno

V primerjavi z letom 2020 je rezultat poslovnega leta bistveno nižji, a še vedno pozitiven
na nivoju obeh občin. Pri tem je potrebno poudariti, da skrajšanje dobe obratovanja
deponije ne bo imela vpliva na ceno odlaganja odpadkov.
V letu 2021 je bil negativen rezultat največji pri poslovanju dejavnosti pogrebne in
pokopališke službe. Primerjava z letom 2020 kaže na večje odstopanje. Razlogi so znani.
Na rezultat je vplivala reorganizacija s stroškom odpravnine, manjše število
pogrebnih svečanosti in neusklajene cene pokopališke dejavnosti s trenutnim
standardom izvajanja te dejavnosti. Glede na enkratni vpliv reorganizacije so
prihodki pokopališke dejavnosti tisti, ki vplivajo na rešitev nastale situacije.
Rešitve so ali v smeri spremembe cen ali v smeri prilagoditve standarda
izvajanja dejavnosti, s tem vzdrževanja pokopaliških objektov, veljavnim
cenam.
Najboljši rezultat dejavnosti je bil dosežen pri izvajanju storitev oskrbe z
zemeljskim plinom. Pozitivni poslovni rezultat je na ravni predlanskega.
Tudi v bodoče načrtujemo stabilno poslovanje dejavnosti. Za uporabnike
imamo zakupljene določene količine plina do konca leta 2024.
Uspešen rezultat je tudi posledica organizacijskih rešitev, ki
vključujejo iskanje sinergijskih učinkov združitve dejavnosti
oskrbe s pitno vodo in dejavnosti zemeljskega plina.
Na investicijskem področju sta bili v ospredju
oskrba s pitno vodo in tretje odlagalno polje.
Največ dela je bilo namenjenega iskanju rešitev za
zagotavljanje nemotene oskrbe z vodo iz vodnega vira
Peričnik. V podjetju se dobro zavedamo aktualnega stanja
pri oskrbi s pitno vodo. Zavedamo se tudi dejstva, da je
vsak dan izrečenega ukrepa prekuhavanja neugoden za
naše komitente (v lanskem letu je bil ukrep izrečen
šestkrat in je trajal skupaj 21 dni), zato tudi v podjetju pričakujemo,
da bo odločitev za nadaljnje ukrepe sprejeta že v prvi polovici leta
2022. Z
enako mero optimizma gledamo tudi na realizacijo
projekta širitve odlagališča, ki je izredno pomembno
ne samo za dejavnost odlaganja in podjetja, ampak
tudi za celotno skupnost.
Tudi v prihodnjih letih se bomo zavzemali za čim
boljše delovne pogoje zaposlenih, saj le tako lahko
še naprej izvajajo kakovostne storitve za uporabnike
občin Jesenice in Žirovnica
Direktor
Uroš Bučar, univ. dipl. ekon.

vodo.

Dejavnik, ki je vplival na rezultat poslovnega leta, je tudi zapolnjenost deponijskega
prostora Mala Mežakla. Zadnje skeniranje aktivnega odlagalnega polja je pokazalo, da
je preostalega prostora (z upoštevanjem projekta zapiranja deponije) še za dve leti in
pol. To dejstvo bo imelo, tudi v bodoče, ključen vpliv na zbiranje
rezervacij za kritje stroškov zapiralnih del in stroškov obratovanja v času zaprtja in po
zaprtju in neposredno tudi na sam rezultat poslovanja dejavnosti odlaganja odpadkov.
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Lastniška struktura
Podjetje je v lasti občin Jesenice in Žirovnica. Občina Jesenice ima poslovni delež v višini 92,93 %
osnovnega kapitala podjetja in Občina Žirovnica v višini 7,07 %. Osnovni kapital podjetja je
1.329.148,70 EUR.

Organi vodenja in upravljanja
Svet ustanoviteljev
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., JESENICE (v nadaljevanju podjetje) podaja v
skladu z določilom petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1,
Uradni list RS, št. 65/09 – upb, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 , 82/13, 55/15, 15/17,
22/19, 158/20, 175/20 in 18/21) Izjavo o upravljanju družbe.
Podjetje ne uporablja kodeksa o upravljanju, saj referenčni kodeks za družbe, ki izvajajo
komunalne dejavnosti, ni sprejet. Podjetje spoštuje in pri upravljanju uporablja in
spoštuje predpise, ki jih določa državna in lokalna zakonodaja, akt o ustanovitvi in druge
interne akte.

Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja
tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja
Uprava podjetja je odgovorna za vodenje ustreznih poslovnih knjig, računovodskih
izkazov ter vzpostavljanje in zagotavljanje delovanja notranjega kontroliranja in notranjih
računovodskih kontrol, izbiranje in uporabljanje računovodskih usmeritev ter varovanje
premoženja podjetja.
Pri postavljenem sistemu notranjih kontrol se zasleduje glavne cilje:
1. točnost, zanesljivost in popolnost računovodskih evidenc ter resničnost in
poštenost računovodskega poročanja,
2. usklajenost z zakonodajo in drugo regulativo ter
3. učinkovitost in uspešnost poslovanja.

Ustanovitelji izvršujejo ustanoviteljske pravice preko Sveta ustanoviteljev podjetja.
Sestavljata ga župana občin Jesenice in Žirovnica.
Skupščina
Družbenika uveljavljata svoje interese na skupščini. Sestavljata jo predstavnika občin
Jesenice in Žirovnica. Skupščina odloča o poslovanju podjetja s sklepi. V vsakem
mandatu je predsednik skupščine predstavnik drugega družbenika. Mandat predsednika
skupščine traja dve leti.
Direktor podjetja
Direktorja imenuje in odpokliče Svet ustanoviteljev. Direktor vodi in organizira podjetje
na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja podjetje brez omejitev.

Polotika raznolikosti družbe
Podjetje formalno nima sprejete politike raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v organih
upravljanja in vodenja. Dopušča različna razmerja med spoloma, pri čemer pri izbiri
kandidata za člana organa upošteva tudi druga merila.

Organiziranost podjtja

Uprava podjetja si prizadeva za kontrolni sistem, ki omejuje nastanek negativnega
dogodka in je stroškovno sprejemljiv. Uprava podjetja se zaveda, da ni mogoče v celoti
preprečiti napak ali prevar, je pa sistem notranjih kontrol postavljen tako, da so možnosti
negativnih dogodkov nizke.

Notranjo organizacijo podjetja in delovna mesta ureja Pravilnik o sistematizaciji delovnih
mest. V okviru organizacijske strukture so tri organizacijske ravni: direktor, pomočnik
direktorja podjetja in vodja tehničnih dejavnosti in razvoja na nivoju vodstvenega
procesa, vodje procesov na nivoju osnovnih procesov in podprocesov ter procesni timi
znotraj osnovnih in podpornih procesov. Dejavnost javnega podjetja se tako opravlja v
okviru procesov in podprocesov, ki so prikazani v organizacijski shemi.

V ta namen se izvaja poročanje v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi,
vključno z vsemi zahtevanimi razkritji in pojasnili, ter redne zunanje revizijske preglede
poslovanja.

Direktor
Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

V poglavju Izpostavljenost tveganjem tega poslovnega poročila so podrobneje
predstavljena upravljanja s tveganji. Menimo, da je sedanji sistem notranjih kontrol
podjetja v letu 2021 zagotavljal učinkovito in uspešno doseganje poslovnih ciljev,
delovanje v skladu z zakonskimi določili in pošteno ter transparentno poročanje v vseh
pomembnih pogledih.

Osnovni podatki
Polni naziv podjetja: .......JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Skrajšan naziv podjetja: ..JEKO, d.o.o.
Naslov in sedež: ..............Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
Vrsta podjetja: ..................Javno podjetje

Osnovni kapital: ........ 1.329.148,70 EUR

Matična številka: ..............5926823

Davčna številka: ......... 67496717

E-mail: ...............................nfo@jeko.si

Spletna stan: .............. www.jeko.si
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4.1. Analiza poslovanja družbe
Podjetje izvaja obvezne gospodarske javne službe: oskrbo s pitno vodo, odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode, zbiranje, obdelavo in odlaganje odpadkov,
pokopališko dejavnost in 24-urno dežurno pogrebno službo ter izbirne gospodarske
javne službe: pogrebno dejavnost, vzdrževanje javnih površin in cest ter oskrbo z
zemeljskim plinom.
Podjetje je vezano na točno določeno ozemlje in deluje v okolju, kjer se prepletata
osebna in javna poraba ter ponudniki in porabniki komunalnih storitev. V tem okolju se
vodstvo srečuje z drugačnimi izzivi kot vodstvo v pridobitnih podjetjih. Podjetje izvaja
storitve v občinah Jesenice in Žirovnica, razen oskrbe z zemeljskim plinom, ki se izvaja
le v občini Jesenice, in obdelave komunalnih odpadkov, ki se izvaja le v občini
Žirovnica.
Organizacijska oblika, znotraj katere se izvaja dejavnost, mora na eni strani težiti k
varovanju in izpolnjevanju splošnega družbenega interesa, na drugi strani pa mora biti
takšna, da izkazuje ustrezen poslovni uspeh. Podjetje se financira z zaračunavanjem
opravljenih storitev. Individualna komunalna poraba se zaračuna posameznemu
uporabniku, skupna komunalna poraba, to je vzdrževanje in urejanje javnih površin, kjer
se posamezniku ne more določiti porabe, se zato financira iz proračunskih sredstev.

POGREBNO-POKOPALIŠKA SLUŽBA

OSKRBA S PITNO VODO

Občine Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora so lastnice infrastrukture, s katero podjetje
upravlja in jo ima v najemu. Občina Kranjska Gora je solastnik odlagališča nenevarnih
odpadkov in čistilne naprave, ni pa lastnik podjetja. Na podlagi pogodbenega
razmerja je določeno, da se letno zaračunava najemnina za infrastrukturo v višini
amortizacije. V poslovnem letu je bila podjetju izplačana subvencija za omrežnino pri
oskrbi s pitno vodo in odvajanju odpadne vode. Več o tem je zapisano v poglavju
Pregled porabe prejetih državnih podpor po namenih.

RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Podjetje kot celota razvršča prihodke in stroške ter odhodke po skupinah. Za izkaze, ki
jih podjetje spremlja po dejavnostih, se od računovodskega dela razlikuje za 448 tisoč
evrov interne realizacije, ki se upošteva pri izkazih med enotami.

VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

Preglednica 1: Prihodki in stroški po vrstah glede na dejavnost
Poslovni
prihodki

Dejavnosti poslovanja
Ravnanje z odpadno vodo
Zbiranje odpadkov
Odlaganje odpadkov
Obdelava odpadkov
Ravnanje z odpadki
Pogrebno-pokopališke storitve
Vzdrževanje cest
Vzdrževanje zelenih površin
Vzdrževanje javnih površin
Oskrba s pitno vodo
Oskrba z zemeljskim plinom
Tržne storitve
SKUPAJ

RAVNANJE Z ODPADKI

OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM

2.064.059,37
1.578.526,52
779.339,46
1.148.977,69
3.506.843,67
616.939,75
1.621.241,66
185.682,98
1.806.924,64
1.382.641,86
685.047,03
2.020.759,15
12.083.215,47

Ostali
prihodki

Strošek
materiala in
storitev

5.483,13
9.049,98
3.381,71
16,09
12.447,78
4.552,11
5.072,21
1.014,40
6.086,61
5.696,84
981,28
2.808,12
38.055,87

578.234,75
647.975,46
229.029,22
1.134.167,36
2.011.172,04
200.141,65
906.770,68
90.357,18
997.127,86
356.936,34
380.832,39
597.930,38
5.122.375,41

Strošek
najemnine
infrastrukture
913.227,06
32.198,34
135.333,20
0,00
167.531,54
22.634,42
0,00
0,00
0,00
354.118,53
70.795,84
0,00
1.528.307,39

Strošek dela

Ostali stroški

455.927,24
96.621,22
796.640,31
110.045,63
183.387,23
459.308,85
2.164,70
41,99
982.192,24
569.396,47
426.989,06
62.300,17
645.873,28
177.120,11
133.182,11
25.324,98
779.055,39
202.445,09
372.830,51
241.468,55
142.026,03
13.337,17
382.882,85
595.502,42
3.541.903,32 1.781.071,09

Rezultat po
obdavčitvi
25.112,72
705,39
–224.337,33
12.412,04
–211.219,89
–90.573,44
–103.450,20
–62.166,89
–165.617,09
61.948,38
77.737,01
439.893,71
137.281,41

Analiza prihodkov
Podjetje je ustvarilo 11.672.965,89 EUR vseh prihodkov, kar je za 833.356,06 EUR oziroma 6,66
% manj kot v poslovnem letu 2020. Razlog za nižje prihodke, so nižje količine mešanih
komunalnih odpadkov pripeljanih na obdelavo. Posledično so nižji tudi stroški. Največji delež
v strukturi prihodkov so poslovni prihodki (98,0 %), ki znašajo 11.402.999,18 EUR oziroma 2,1
% manj kot v preteklem letu. Med poslovnimi prihodki je največji delež (29,0 %) ustvarjen s
storitvami ravnanja z odpadki.
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Pri ugotavljanju rezultata poslovanja po
procesih je pomembna tudi realizacija, ki se
opravi interno v podjetju med enotami, kar
na sam rezultat poslovanja podjetja nima
vpliva, saj so prihodki enaki stroškom. V
Preglednici 1 so prikazani ustvarjeni prihodki
po posameznih dejavnostih glede na
poslovne in ostale prihodke. Med ostalimi
prihodki je 448 tisoč evrov interne
realizacije. Prejeto je bilo plačilo iz toženih
terjatev, za katere je bil že oblikovan
popravek vrednosti v višini 51 tisoč evrov.
Prihodki od plačanih obresti uporabnikov so
bili v višini 15 tisoč evrov.
Med drugimi poslovnimi prihodki 2021 je
bila največja vrednost 83 tisoč evrov, ki se
nanaša na refundirane bolniške odsotnosti.
Prejeti drugi prihodki so bili še od plačanih
izvršb, prihodkov za pokrivanje plač
invalidov in odškodnin zavarovalnice.

Strošek najemnine za infrastrukturo je
znašal 1,50 milijona evrov. Najvišji
strošek najemnine, 544 tisoč evrov, je bil
na dejavnosti čiščenja odpadnih vod, ki
jo podjetju zaračunavata občini Jesenice
in Kranjska Gora.

Analiza stroškov

Strošek dela je znašal 3,54 milijona
evrov. Na ravni podjetja so bili stroški
dela
nižji
za
3,3
%
oziroma
122 tisoč evrov. Nastala razlika je zaradi
manjšega števila zaposlenih. Več o
strošku plač je zapisano v razkritju
postavk poslovnega izida.

Celotni stroški podjetja so znašali
11.525.351,82 EUR. Na višino stroškov
pomembno vplivajo stroški poslovanja,
ki predstavljajo 99,4 % vseh stroškov. V
letu 2021 so znašali 11.461.841,97 EUR,
kar je 0,2 % več kot v preteklem
poslovnem letu.
Stroški blaga, materiala in storitev so bili
v višini 6,7 milijona evrov in predstavljajo
57,7 % celotnih stroškov. V primerjavi z
letom 2020 so se zmanjšali za 37 tisoč
evrov.
Strošek materiala je bil 1,23 milijona
evrov in se je povečal za 5,3 %,
nominalno za 62 tisoč evrov. Pretežni del
povečanja je zaradi večje količine
porabljenega posipnega materiala,
višjih cen pogonskega goriva in večjih
količin
porabljenega
osnovnega
izdelavnega materiala.
Strošek storitev, brez upoštevanja
najemnine
infrastrukture,
je
bil
3,88 milijona evrov, kar je 2,3 % manj kot
preteklo leto oziroma 93 tisoč evrov.
Stroški storitev, ki so se zmanjšali v
poslovnem letu, so povezani z obdelavo
mešanih komunalnih odpadkov. Zaradi
manjše količine obdelanih odpadkov je
bil strošek nižji za 608 tisoč evrov. Nižji
so bili tudi stroški, povezani z
gradbenimi in strojnimi deli. Stroški, ki
so najmočneje vplivali na povečanje, so
194 tisoč evrov za pluženje in posipanje,
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87 tisoč evrov so višje razne druge
storitve, ki so povezane tudi s prevozom
in obdelavo odpadkov, 55 tisoč evrov so
višji stroški, povezani z vzdrževanjem
infrastrukture in drugih popravil,
40 tisoč evrov so višji stroški, ki so
predvsem povezani s projektnimi in
geodetskimi storitvami oskrbe s pitno
vodo in odlagališčem Mala Mežakla,
25 tisoč evrov so višji stroški prevzema
biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov,
23 tisoč evrov so višji stroški bančnih
storitev in zavarovanja in v nižjih
vrednostih ostali stroški storitev.

8

Med ostalimi stroški so združeni stroški
odpisov vrednosti, finančni odhodki,
drugi poslovni odhodki ter drugi
odhodki. Med stroški odpisov je najvišji
strošek amortizacije v višini 271 tisoč
evrov. Pomemben znesek predstavljajo
še drugi poslovni odhodki, med katere
spadajo strošek finančnega jamstva in
okoljske dajatve za odpadke v višini
748 tisoč evrov, 105 tisoč evrov za vodna
povračila, 15 tisoč evrov stroškov za
sodne takse in 13 tisoč evrov za
nadomestilo za uporabo stavbnih
zemljišč. Razliko predstavljajo še finančni
odhodki v višini 20 tisoč evrov in drugi
odhodki v višini 43 tisoč evrov.
V Preglednici 1 so prikazani podatki po
dejavnostih. Tržne storitve so združene
in nastajajo v okviru posamezne
dejavnosti.
Največ
prihodkov,
1,66 milijona evrov, je ustvarjenih z
izvajanjem tržnih storitev v okviru javnih
površin in pri odlaganju nekomunalnih
odpadkov. V pregledu je upoštevana
tudi
interna
realizacija
v
višini
448.305,43 EUR.
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Preglednica 2: Rezultat poslovanja 2021 po občinah in dejavnostih
PODJETJE JEKO - PROCESI

OBČINA
JESENICE

OBČINA
ŽIROVNICA

TRŽNA
DEJAVNOST

SKUPAJ

REZULTAT 2021

REZULTAT 2021

REZULTAT 2021

REZULTAT 2021

8.229,89

–6.468,67

18.691,30

20.452,52

Odvajanje odpadne vode
Čiščenje odpadne vode

23.454,93

316,08

2.122,73

25.893,74

Ravnanje z odpadno vodo

31.684,82

–6.152,59

20.814,03

46.346,26

1.807,02

–1.090,28

39.105,74

39.822,48

–182.795,03

–41.542,30

240.088,37

15.751,04

0,00

12.619,72

0,00

12.619,72

–180.988,00

–30.012,86

279.194,14

68.193,27

–845,59

–6.410,28

0,00

–7.255,87

Zbiranje odpadkov
Odlaganje odpadkov
Obdelava odpadkov
Ravnanje z odpadki
Pogrebne storitve
Pokopališke storitve

–78.157,51

–5.160,06

0,00

–83.317,57

Pogrebno-pokopališke storitve

–79.003,10

–11.570,34

0,00

–90.573,44

Vzdrževanje cest

–76.790,89

–26.659,34

125.242,89

21.792,66

Vzdrževanje zelenih površin

–53.428,34

–8.738,56

14.072,95

–48.093,95

Vzdrževanje javnih površin

–130.219,23

–35.397,90

139.315,84

–26.301,29

18.968,54

44.016,23

6.327,83

69.312,60

Oskrba s pitno vodo
Oskrba z zemeljskim plinom
REZULTAT PO OBČINAH

79.036,86

0,00

1.599,80

80.636,66

–260.520,11

–39.117,46

447.251,64

147.614,06

105.044,47

42.569,59

8.051,67

2.280,99

96.992,81

40.288,60

DAVEK IZ DOBIČKA
ČISTI POSLOVNI IZID
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

Preglednica 3: Podatki o poslovanju za obdobje petih let
POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU V EUR

2021

2020

2019

2018

2017

Skupni letni prihodki

11.672.966 12.506.322 11.412.605 11.038.731 11.721.586

Čisti prihodki od prodaje

11.402.999 11.643.702 10.854.893 10.497.333 11.458.572

Vrednost aktive

10.995.964 10.347.936

Dobiček poslovnega leta

9.666.907

8.618.208

8.480.852

137.281

590.433

354.247

494.041

810.828

Kratkoročna sredstva (konec leta)

8.512.364

7.866.617

7.183.263

6.771.026

6.715.068

Kratkoročne obveznosti (konec leta)

1.993.655

1.995.019

2.133.022

2.235.214

1.850.924

Kapital (konec leta)

3.385.155

3.253.535

2.690.863

2.373.921

2.944.757

2021

2020

2019

2018

2017

113

122

127

126

127

115,58

125,16

129,16

127,57

127,43

KAZALNIKI

2021

2020

2019

2018

2017

Stopnja lastniškosti financiranja

0,308

0,314

0,278

0,275

0,347

Stopnja dolgoročnosti financiranja

0,819

0,807

0,779

0,741

0,782

Stopnja osnovnosti investiranja

0,215

0,231

0,246

0,184

0,193

Dolgoročnost investiranja

0,225

0,239

0,256

0,198

0,207

Kapitalska pokritost osnovnih sredstev

1,430

1,362

1,130

1,497

1,798

Neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti

3,125

2,801

2,327

2,194

2,457

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti

4,179

3,851

3,283

2,946

3,530

Kratkoročna pokritost karatkoročnih obeznosti

4,270

3,943

3,368

3,029

3,628

Gospodarnost poslovanja

1,015

1,058

1,028

1,053

1,085

Čista dobičkonosnost kapitala

0,042

0,219

0,150

0,263

0,379

Dividendnost osnovnega kapitala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ZAPOSLENI
Število zaposlenih (konec leta)
Povprečno število zaposlenih iz ur

www.jeko.si
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4.2. Zaposleni
Ključni podatki o zaposlenih v letu 2021: povprečno število zaposlenih v kadrovski
evidenci je bilo 115 delavcev, od tega je bilo povprečno 114 zaposlitev za nedoločen
čas in ena zaposlitev za določen čas. Povprečna starost zaposlenih je bila 46,3 leta. Na
dan 31. 12. 2021 je bilo zaposlenih 20 žensk in 93 moških. V nadaljevanju se za
potrebe tega dokumenta uporabljata izraza delavec/zaposleni, zapisana v slovnični
obliki moškega spola kot nevtralna in veljata enakovredno za oba spola.
0
1

DR za nedoločen čas
120

1

114

JAN

1

1

1

118

FEB

MAR

114

APR

114

MAJ

114

JUN

DR za določen čas
1
113
JUL

1
113
AV G

0
113
SEP

0

0

0

112

112

OKT

NOV DEC

113

Slika 1: Gibanje zaposlenih v letu 2021
Preglednica 4: Skupno število zaposlenih po posameznih procesih
31. 12. 2020 31. 12. 2021
Vodstveni proces
2
3
Podporni procesi
17
15
Podprocesi
103
95
Odvajanje odpadne vode
11
10
Čiščenje odpadne vode
5
4
Zbiranje odpadkov
26
24
Odlaganje odpadkov
7
5
Pogreb. in pokop. storitve
9
8
Vzdrž. javnih površin in cest
30
30
Oskrba s pitno vodo
11
10
Oskrba z zemeljskim plinom
4
4
Skupaj
122
113

Plan 2021
3
15
98
10
4
25
6
8
30
11
4
116

I 21/20 I 21/Plan 21
150
100
88
100
92
97
90
100
80
100
92
96
71
83
89
100
100
100
91
91
100
100
93
97

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v podjetju 113 zaposlenih delavcev. Dvema delavcema je
v začetku leta 2021 delovno razmerje prenehalo zaradi podane redne odpovedi
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, štirim delavcem pa je delovno razmerje
prenehalo zaradi starostne upokojitve. Na podlagi sprejetega novega Pravilnika o
sistemizaciji delovnih mest konec leta 2020, je v letu 2021 šestim delavcem delovno
razmerje prenehalo zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga. Glede na plan je bilo večje število zaposlenih načrtovano v podprocesu
zbiranja odpadkov in odlaganja odpadkov, vendar v letu 2021 še nista bili realizirani
nadomestni zaposlitvi za delavca, ki sta se starostno upokojila. V podprocesu oskrbe
s pitno vodo se je postopek nadomestne zaposlitve zaključil v začetku leta 2022.

Slika 2: Struktura zaposlenih po starosti in delež zaposlenih glede na stopnjo
izobrazbe na dan 31. 12. 2021
Stran
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Struktura zaposlenih po starosti se ni bistveno spremenila, nekoliko se je znižala
povprečna starost v primerjavi s preteklim letom, kar je posledica starostnih
upokojitev in zmanjšanja števila zaposlenih v letu 2021. Tudi delež zaposlenih se glede
na stopnjo izobrazbe v primerjavi s preteklim letom ni bistveno spremenil, nekoliko se
je znižal pri V., VI. in VII. stopnji izobrazbe, kar je, kot že navedeno zgoraj, posledica
zmanjšanja števila zaposlenih.
V podjetju je bilo na dan 31. 12. 2021, kljub redni upokojitvi enega invalida,
zaposlenih devet invalidov. Podjetje izpolnjuje oziroma presega zahtevano zakonsko
kvoto zaposlenih invalidov. Pred Invalidsko komisijo Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje je bil v letu 2021 uveden in zaključen en postopek za
pridobitev pravic iz invalidskega zavarovanja, vendar je bila zahteva za priznanje
pravic iz invalidskega zavarovanja delavcu zavrnjena. Postopek uveden leta 2020, v
katerem prav tako delavcu oziroma zavarovancu niso bile priznane pravice iz
invalidskega zavarovanja, pa se zaradi pritožbe na Delovno in socialno sodišče, še ni
zaključil.
Vsi zaposleni delavci, ki imajo priznan status invalida, imajo določene omejitve pri
delu, kar pomeni, da je zmožnost teh delavcev za opravljanje dela dejansko manjša
(krajši delovni čas, omejitve zaradi napora pri delu, fizične omejitve, pogostejše krajše
bolniške odsotnosti). V zadnjem času opažamo tudi porast zaposlenih, pri katerih
pooblaščeni zdravnik v okviru rednih zdravniških pregledov ugotovi omejitve pri delu,
kar nadalje zelo ovira organiziranje delovnega procesa.
Pri primerjavi podatkov o odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe lahko
ugotovimo, da se je v primerjavi z letom 2020 delež odsotnosti, glede na skupno
število vseh ur, zelo zmanjšal. Razlog je v tem, da razen delavca, ki je zaradi poškodbe
pri delu odsoten že več let, ni bilo nobene odsotnosti zaradi poškodbe pri delu nad
30 dni. Tudi odsotnosti zaradi poškodb izven dela nad 30 dni so zanemarljive.
Zmanjšalo se je tudi število odsotnosti zaradi bolezni do 30 dni, in sicer za več kot
2000 ur.
Preglednica 5: Odsotnost delavcev zaradi bolezni ali poškodbe, glede na skupno
število ur v letu
SKUPAJ vse ure

Delež

2019

Ure bolovanja in
poškodbe pri delu
23.282

269.681

8,63 %

2020

26.570

262.357

10,13 %

2021

15.963

241.335

6,61 %

Leto

V letu 2021 so se zgodile tri nezgode pri delu, pri čemer je šlo pri vseh za lažje
poškodbe, ki niso zahtevale daljše odsotnosti delavcev. O nezgodah pri delu je bil v
skladu s predpisi obveščen tudi Inšpektorat za delo. Zaradi nezgod pri delu je bilo
izgubljenih 2.400 ur, od tega je bil en delavec odsoten celo leto (skupaj 2.088 ur).
Skupno je delež samo te odsotnosti znašal 87 % vseh ur, izgubljenih zaradi nezgod pri
delu v letu 2021.
V podjetju poskušamo z različnimi ukrepi izboljšati pogoje dela zaposlenih delavcev.
Pri nakupu nove opreme in delovnih strojev skrbimo, da je le-ta sodobna in
funkcionalna in da so delavci ustrezno usposobljeni. Pregledi in preizkusi delovne
opreme se tekoče opravljajo. Ob pregledih težke komunalne mehanizacije in vozil se
opravljajo tudi meritve hrupa.
V skladu s potrebami in zakonodajnimi zahtevami se zaposleni redno udeležujejo
različnih oblik izobraževanja in strokovnega usposabljanja. Podjetje redno organizira
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, ki jih zaposleni potrebujejo za nemoteno
opravljanje svojega dela in zakonsko obvezna usposabljanja (redna usposabljanja
voznikov tovornih vozil, varstvo pri delu, preizkus usposobljenosti za varilce, tečaj
varnega dela s TGM in LGM, izpit za upravljanje z viličarjem, redno preverjanje znanja
za tehničnega vodja energetskega objekta in dispečerja v plinovodnem sistemu,
varno delo z motorno žago in traktorjem, usposabljanje iz arboristike, varno delo v
varovanih gozdovih, izobraževanje za voznike, ki prevažajo nevarno blago – ADR …).
www.jeko.si
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Skupaj je bilo za različna izobraževanja in usposabljanja porabljenih 855 delovnih ur in
slabih 14 tisoč evrov sredstev. V letu 2021 je bilo v primerjavi s preteklim letom
udeležb na različnih seminarjih več, vendar se je večina le-teh izvajala on-line oz. na
daljavo.
V podjetju posvečamo veliko pozornosti varnosti in zdravju pri delu, tudi promociji
zdravja na delovnem mestu, kar je zapisano v nadaljevanju tega poročila, v okviru
družbene odgovornosti.
Na podlagi Pravilnika o osebni varovalni opremi skrbimo, da so delavci opremljeni z
zaščitnimi in varovalnimi sredstvi. Ukrepi, predvideni v Izjavi o varnosti z oceno
tveganja, so bili izvedeni. Obdobni preventivni zdravstveni pregledi se opravljajo v
skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. list RS, št.
87/02, 29/03, 124/06, 43/2011) ter na osnovi Zdravstvene ocene delovnih mest. V letu
2021 je bilo opravljenih 32 zdravniških pregledov, delavci so opravili tudi predpisana
cepljenja proti trebušnemu tifusu, hepatitisu A in B ter klopnemu meningoencefalitisu.

4.3. Kakovost za razvoj družbene odgovornosti
V podjetju se zavedamo odgovornosti za vplive odločitev podjetja na družbo in
okolje, v katerega je postavljeno. Ugled in pridobivanje zaupanja tako zaposlenih kot
tudi poslovnih partnerjev in uporabnikov naših storitev gradimo na družbeno
odgovornem delovanju. Komunikacija z javnostjo poteka preko objav na spletni strani
in prilog k računom. O naših aktivnostih kot tudi problematiki občane redno
obveščamo z objavami v lokalnih časopisih. S ciljem doseganja še boljše osveščenosti
glede ločevanja odpadkov, preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe,
recikliranja … smo v letu 2021 obiskali osnovne šole v občini Jesenice in Žirovnica in
učencem na igriv in poučen način predstavili program ekološkega ozaveščanja
»Skupaj zmanjšajmo odpadke«. V sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami oblikujemo
in ustvarjamo otrokovo zdravo in varno življenjsko okolje in navade. Prepričani smo,
da so ravno najmlajši člani družbe tisti, pri katerih se lahko s pravim pristopom že zelo
zgodaj razvije odgovoren odnos do okolja, ponotranji zavedanje pomena pitja vode
iz pipe, učinkovite rabe naravnih virov, zmanjšanja količine odpadne hrane in
uporabnih stvari ter vzpodbuja eko zavest in okoljsko odgovornost.
Ob upoštevanju priporočil NIJZ za zagotavljanje varnosti slušateljev in zaposlenih smo
izvedli oglede objektov, ki so v našem upravljanju, in tako omogočili mladim, da so
spoznali delovanje čistilne naprave, si ogledali zbirna centra in v naravi pogledali, od
kod pride pitna voda.
Uspeh podjetja je v veliki meri odvisen od znanja in usposobljenosti zaposlenih ter
odnosov med sodelavci. Naša odgovornost do zaposlenih nas vodi k zagotavljanju
pogojev, ki v prvi vrsti omogočajo varno delo, v okviru promocije zdravja na delovnem
mestu pa si prizadevamo izboljšati tudi zdravje in počutje zaposlenih. Vzpodbujamo
zdrav življenjski slog (članki in prispevki o zdravem načinu življenja, možnost letovanja
v počitniških kapacitetah v lasti podjetja, novoletno obdarovanje otrok zaposlenih …)
in si prizadevamo, da je delovno okolje spodbudno. Veliko pozornosti namenjamo
medsebojnim odnosom, aktivnostim za izboljšanje komunikacije in zavzetosti
zaposlenih, saj sta nam vsesplošna klima v podjetju in zadovoljstvo zaposlenih zelo
pomembna. Kot je pokazala izvedena anketa v letu 2020, je zadovoljstvo zaposlenih
v veliki meri odvisno tudi od višine plačila za opravljeno delo.
Dobaviteljem omogočamo, da za svojo storitev ali izdelek prejmejo primerno plačilo
v dogovorjenem roku, da lahko poslujejo. Podjetje je že tretje zaporedno leto prejelo
certifikat Platinasta boniteta odličnosti.
V okviru sodelovanja s Centrom ponovne rabe Jesenice na lokaciji Cesta maršala Tita
49, smo občanom in ostalim obiskovalcem omogočili, da oddajo odvečne, a še
uporabne izdelke ali po simbolični ceni kupijo še uporabne predmete. Zavest, da je
tudi rabljen predmet ali oblačilo še vedno lahko uporaben, se počasi prebuja in s tem
raste zavedanje, da je cilj nas vseh preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovna
uporaba in odgovorno potrošništvo.
Stran
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4.4. Nabava in izvajanje javnih naročil
Tudi leto 2021 je na področju nabave in javnega naročanje zaznamovala epidemija
covida-19. V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
covida-19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. list RS št. 49/2020 z
dne 10. 4. 2020, v nadaljevanju ZIUZEOP) so v celotnem letu veljale spremenjene
mejne vrednosti za uporabo ZJN-3 za javna naročila blaga, storitev in gradenj na
splošnem področju. ZIUZEOP v 90. členu določa, da se ne glede na določbe ZJN-3
do 31. 12. 2021, ZJN-3 na splošnem področju ne uporablja za:
▷ avansna naročila blaga ali storitev ali projektni natečaj na splošnem področju,
katerih ocenjena vrednost je nižja od 40.000 EUR brez DDV in
▷ javna naročila gradenj na splošnem področju, katerih ocenjena vrednost je nižja
od 80.000 EUR brez DDV.
Večji del naročil podjetja predstavljajo evidenčna naročila. V letu 2021 smo izvedli 73
evidenčnih postopkov. Število je nižje kot v preteklem letu, predvsem zaradi večjega
števila izvedenih postopkov naročil malih vrednosti. Na ravni podjetja sklepamo
pogodbe za dobave materiala in izvajanja storitev, ki so skupna za celotno podjetje
(dobava raznega potrošnega materiala, pisarniškega materiala, storitev rednega
servisiranja opreme …). Prav tako izvajamo postopke za posamezne procese ter za
manjša gradbena dela v vrednostih pod zakonskimi roki za objavo na portalu javnih
naročil.
V mesecu februarju oddajamo statistično poročilo o evidenčnih postopkih za leto
2021. Na portalu javnih naročil bodo objavljene pogodbe, katerih vrednost presega
10.000 EUR (brez DDV) in je nižja od mejnih vrednosti po ZJN- 3.
Izvedli smo 24 postopkov oddaje naročila male vrednosti, dva postopka oddaje
naročila po odprtem postopku z objavo v UL EU in štiri prostovoljna obvestila za
predhodno transparentnost.
Dva postopka oddaje naročila male vrednosti sta bila razveljavljena (pri enem nismo
prejeli ponudbe, pri drugem pa ponudbi nista ustrezali našim zahtevam). Postopka sta
bila uspešno ponovljena.

4.5. Izpostavljenost tveganjem
Podjetje je zaradi izvajanja različnih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja, izvajanja ostalih gospodarskih javnih služb ter tržnih dejavnosti,
vsakodnevno izpostavljeno različnim poslovnim in finančnim tveganjem.
Regulatorna tveganja
Poslovanje podjetja je povezano s predpisi, tako na državni kot lokalni ravni. Podjetje
v ta namen sodeluje predvsem z lokalnimi organi v postopkih priprave predpisov.
Podjetje ima z občinama sklenjen Dogovor o potrjevanju in poračunavanju cen
gospodarskih javnih služb. Sklenjen je bil zaradi zagotavljanja cenovne politike na
področju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb. V februarju 2020 so bile
sprejete nove cene, ki veljajo od 1. 3. 2020 in 1. 1. 2021 za omrežnino odvajanja
odpadnih vod, oskrbe s pitno vodo in javno infrastrukturo zbiranja odpadkov v občini
Jesenice. V letu 2021 se je spremenila tudi cena obdelave v občini Žirovnica. 1. 1.
2022 se je na Jesenicah ponovno spremenila cena zaradi zvišanja omrežnine pri
odvajanju odpadnih vod in oskrbi s pitno vodo ter zaradi javne infrastrukture pri
izbiranju odpadkov.
Prodajno-tržna tveganja
Podjetje je vezano na točno določeno okolje in deluje v izrazito monopolnem
položaju. Prost trg je le pri prodaji zemeljskega plina, kjer lahko uporabniki prosto
izbirajo dobavitelja, in delno pri izvajanju pogrebnih storitev.
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Nabavno-cenovna tveganja
Vpliv ukrepov za zmanjšanje cenovnih tveganj pri nabavah energentov, materialov in
storitev je omejen. Gibanje nabavnih cen in njihov vpliv na poslovne odhodke se
obvladuje s sklepanjem večletnih pogodb z dobavitelji pomembnejših storitev in
materialov. Za dobavo električne energije smo se vključili v skupen razpis več podjetij
in si tako pridobili nižjo ceno energenta, kot bi jo dosegli z individualnim razpisom.
Kljub temu se bo v letu 2022 cena električne energije močno povečala, strošek
električne energije bo višji za 100 %. Za obdobje še treh let imamo sklenjene
pogodbe za dobavo zemeljskega plina po določeni nabavni ceni.
Razmere na trgu so se v drugi polovici leta začele odražati v dvigu cen na vseh
področjih. Kot izvajalci gospodarskih javnih služb in kot zavezanci za izvajanje javnih
naročil smo se soočili z dilemo komuniciranja z dobavitelji v zvezi z zahtevki povečanja
pogodbenih cen. Tveganja obvladujemo s tekočim izobraževanjem in upoštevanjem
zakonskih določil.
V letu 2021 je potekla triletna pogodba za prevzem kuhinjskih biorazgradljivih
odpadkov. Po pogodbi je bila cena 61,20 EUR/t. V novem razpisu je bila najugodnejša
cena 120,00 EUR/t.
Operativna tveganja vseh poslovnih funkcij
Pred njimi se zavarujemo z nenehnim nadzorom nad razvojem in delovanjem
informacijskih sistemov. Uporabljamo uveljavljene poslovne informacijske sisteme, ki
jih neprekinjeno nadzorujemo. Varnostne kopije podatkov hranimo na različnih
lokacijah. Izvajamo tudi postopke preverjanja procesov in modelov ter določanja
pristojnosti posameznih zaposlenih.
Obratovalna tveganja
Varnost in zdravje pri delu: Tveganje predstavlja nevarnost poškodb, ki jih v podjetju
obvladujemo s stalnim usposabljanjem zaposlenih, stalnim nadzorom, izvajanjem
preventivnih zdravniških pregledov in tekočim preverjanjem ocene tveganj delovnih
mest.
Konec leta 2021 se je zaključila sodba Okrajnega sodišča v Kranju za primer delovne
nesreče, ki se je zgodila junija 2017. Na podlagi sodbe je bilo podjetju naloženo
plačilo polovice toženega zneska tožniku, Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, v višini 41 tisoč evrov. Do delovne nesreče je prišlo, ko je zaposlena urejala
okolico in pri tem padla preko podpornega zidu ter se telesno poškodovala. Sodni
spor se bo nadaljeval v letu 2022 še iz naslova odškodninskega zahtevka udeleženke
v delovni nesreči. Podjetje ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti, poleg tega je bila
za ta namen oblikovana še rezervacija za sodne spore v višini 25 tisoč evrov.
Podjetje mora zaradi izvajanja storitev gospodarskih javnih služb delovati tudi v času
epidemij, pravzaprav je izvajanje storitev v tem času izrednega pomena za
preprečevanje kaotičnega stanja. Pomembno za podjetje je, da ima izvajalce na vseh
področjih gospodarskih javnih služb. Podjetje je že v letu 2020 sprejelo Dodatek k
izjavi o varnosti z oceno tveganj povezanih s covidom in z ukrepi, ki preprečujejo
širjenje nalezljivih bolezni. Izvedene so bile izolacije med zaposlenimi na delu in
preventivno čakanje zdravega delavca na delo. Podjetje je organizacijsko uspešno
opravilo delo preko poslovnega leta in ne predstavlja večjega poslovnega in
organizacijskega tveganja.
Informacijska tehnologija in informacijski viri: Za tovrstna tveganja ima podjetje
sprejete akte, ki med drugim predvidevajo tip, sredstva in vrste groženj. Ocenjuje se
stopnja resnosti posledic grožnje, ocena verjetnosti varnostnega incidenta in
ocenjevanje ravni tveganja. Tako podjetje s spremljanjem in beleženjem dogodkov
zmanjšuje tveganje ponovnega nastanka škodnega dogodka. Poleg tega
obvladujemo tveganje z nadzorom, zaščito, posodabljanjem informacijskega sistema
in načrtnim varovanjem podatkov na ločenih lokacijah, tudi v tujini. Na ključnih mestih
uporabljamo napajalnike za neprekinjeno delovanje opreme in obenem izvajamo
redno zamenjavo stare opreme z novo.
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Varovanje premoženja: Tveganje predstavlja nevarnost večjih strojelomov, požara in
drugih nepredvidenih škodnih dogodkov, ki jih v podjetju, kot upravljalcu
infrastrukture, zmanjšujemo z izvajanjem rednih vzdrževalnih servisov, s sklenjenim
strojelomnim in požarnim zavarovanjem, z varnostnim nadzornim sistemom …
Podjetje je za zmanjšanje tveganja vnetja in požara na odlagališču nenevarnih
odpadkov Mala Mežakla namestilo infrardečo kamero, ki beleži spremembe
temperatur na polju odlagališča in alarmira spremembe. Dostop do kamere je
omogočen tudi poklicni gasilski enoti.
Varovanje okolja: Podjetje ima za odlaganje odpadkov pridobljeno okoljevarstveno
dovoljenje za obratovanje deponije Mala Mežakla št. 35407-5/2009-18 z dne 29. 11.
2011, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-1/2014-2 z dne 9. 1. 2013, št.
35406-76/2015-13 z dne 1. 3. 2017 in št. 35406-99/2017-2 z dne 26. 10. 2017. Za
obvladovanje tveganj za okolje se izvaja obratovalni monitoring odlagališča, ki zajema
vse segmente okolja: emisije v vode, emisije v zrak, hrup in vonj. Poleg navedenega
se izvaja še vhodna kontrola odpadkov, ki se odlagajo na odlagališču nenevarnih
odpadkov Mala Mežakla.
Na Jesenicah deluje mešan kanalizacijski sistem, zato na čistilno napravo ob veliki
količini padavin priteče večja količina mešanih odpadnih vod, to je padavinska voda
in komunalna odpadna voda. Javni kanalizacijski sistem ima vgrajene raztežilnike, ki
pa ob večjih nalivih ne zadostujejo. Za odpravo te nepravilnosti so potrebne tehnične
rešitve zadrževalnega bazena. Pri obratovanju čistilne naprave je še vedno prisotno
tudi tveganje zaradi ne sprejemanja blata iz čistilnih naprav.
Upravljanje infrastrukture: Podjetje ima za izvajanje gospodarskih javnih služb v
najemu komunalno infrastrukturo, razen za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov.
Na lokaciji Mala Mežakla obdelavo izvaja podjetje Ekogor, d.o.o., ki je koncesionar, na
podlagi koncesijske pogodbe za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov za Občino
Jesenice. Občina Žirovnica nima sklenjene koncesijske pogodbe za obdelavo, zato na
podlagi odloka to dejavnost opravlja podjetje. Glede na to, da podjetje ne upravlja z
zakonsko določeno infrastrukturo, potrebno za obdelavo mešanih komunalnih
odpadkov, se tveganje poslovanja zmanjšuje z izvajanjem javnega razpisa za obdelavo
odpadkov.
Finančna tveganja
Finančna tveganja se praviloma obvladujejo v procesu upravljanja finančnih sredstev
in obveznosti, predvsem z načrtovanjem prihodnjih denarnih tokov, kar je povezano
tudi z likvidnostnim tveganjem. Likvidnostno tveganje obvladujemo s spremljanjem
terjatev in izterjavo zamujenih plačil. S takim poslovanjem podjetje lahko svoje
obveznosti redno poravnava. Ocenjujemo, da je odstotek neplačanih računov pravnih
in fizičnih oseb na področju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki obvladljiv, saj s sprotnimi izvršbami in sodnimi postopki podjetje obvladuje
terjatve. Podjetje je tretje leto zapored nosilec certifikata Platinasta bonitetna
odličnost. Pogoj za pridobitev le-tega je, da podjetje tri leta zapored dosega
mednarodni standard zlate bonitetne odličnosti in spada med najbolj zanesljive
slovenske poslovne subjekte.
Na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja mora podjetje zbirati sredstva za namen
saniranja deponije za čas zapiranja in trideset let po zaprtju deponije. Vsako leto skozi
zaračunavanje storitev zberemo in v bilancah med rezervacijami prikazujemo
predpisano višino stroška. Strošek za sanacijo deponije je že vključen v ceno storitev
in edino možno tveganje pri tem bi bila močno poslabšana plačilna disciplina naših
uporabnikov.
Ustvarjen dobiček pri deponiranju nekomunalnih odpadkov omogoča pokrivanje
nastalih izgub pri poslovanju GJS v obeh občinah. Če deponija preneha obratovati, bi
to vplivalo na izpostavljenost cenovnega tveganja in s tem na poslovanje podjetja.
Februarja 2020 so bile sprejete nove cene GJS v obeh občinah, zato se tveganje, da
se s prenehanjem obratovanja deponije ob zapolnitvi ne bo pokrilo izgub, zmanjšuje.
Ocenjujemo, da je kreditno tveganje zmerno in ga obvladujemo s preverjanjem
bonitet poslovnih partnerjev in izterjavo terjatev (redno opominjanje, vlaganje izvršb
www.jeko.si JEKO, d.o.o.
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in tožb). V primeru poslovnih dogodkov večjih vrednosti (dobava blaga, izvedba
storitev) zahtevamo predložitev bančnih garancij (za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo del ter za odpravo napak v garancijski dobi). Tveganje neporavnanih terjatev
usklajujemo s sprotnim oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev.
Obrestno tveganje v podjetju je minimalno, sklenjen je le en finančni najem po
nespremenjeni obrestni meri.
Podjetje nima najetih kreditov v tujini ali kreditov z devizno klavzulo, ne pridobiva
prihodkov na tujem trgu in ne nabavlja surovin ali materiala na trgu zunaj EU, zato ni
izpostavljeno nobenemu pomembnemu valutnemu tveganju. Podjetje nima
oblikovanih posebnih mehanizmov.

4.6. Oskrba s pitno vodo
Objekti in naprave v najemu
Podjetje upravlja in vzdržuje 184 kilometrov primarnega in sekundarnega
vodovodnega omrežja v občinah Jesenice in Žirovnica, na katerem je 57 objektov za
zajem, razbremenitev tlaka in hrambo pitne vode. Upoštevani so vsi objekti, ki so
aktivno vključeni v sistem vodooskrbe, kot tudi tisti, ki so namenjeni rezervni rabi. Tri
zajetja in dva razbremenilnika tlaka se nahajajo na območju občine Kranjska Gora.
Uporabnike se oskrbuje iz osmih aktivnih vodovodnih sistemov (Peričnik, Završnica,
Plavški Rovt, Planina pod Golico, Izvir pod Golico, Javorniški Rovt, Kočna in Ajdna)
preko posameznih oskrbovalnih območij. Ostali vodni viri služijo kot rezervni in so bili
iz aktivne oskrbe z vodo izločeni zaradi slabše kakovosti ali (pre)majhne izdatnosti.
Preglednica 6: Vrednost infrastrukture oskrbe s pitno vodo v najemu

Zagotavljanje kakovosti pitne vode
Skladnost oz. zdravstveno ustreznost pitne vode v podjetju izvajamo z notranjim
nadzorom na osnovah HACCP sistema (Hazard Analysis by Critical Control Points), kot
to navaja Pravilnik o pitni vodi. Ta omogoča pravočasno prepoznavanje
mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno
nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega
nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se
tveganja lahko pojavijo.

Odvzeti vzorci se transportirajo v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,
Oddelek za okolje in zdravje, kjer opravijo preskušanja na izbrane mikrobiološke in
fizikalno-kemijske parametre.
V letu 2021 so bili v okviru notranjega nadzora na območju občin Jesenice in Žirovnica
odvzeti 203 vzorci pitne vode za mikrobiološke analize in 15 vzorcev pitne vode za
fizikalno-kemijske analize. Ob vsakem pregledu vodooskrbnega objekta so opravljene
še terenske meritve temperature vode, električne prevodnosti in po potrebi merjenje
prostega preostalega klora. Preventivno, po potrebi izvajamo tudi hitre teste na
prisotnost ali odsotnost bakterij (koliformne bakterije in Escerichia coli). Vzorci,
odvzeti na zajetjih pred obdelavo pitne vode, so bili neskladni na vodnih virih Peričnik
(6 neskladnih vzorcev), Plavški Rovt (1 neskladen vzorec), Planina pod Golico (1
neskladen vzorec) in Izvir pod Golico (1 neskladen vzorec). En vzorec je bil neskladen
na omrežju vodovodnega sistema Ajdna in na omrežju vodovodnega sistema
Završnica. Upravljavec je vzroke za neskladja raziskal in izvedel ukrepe za odpravo
neskladij.
Kakovost pitne vode se poleg notranjega nadzora spremlja tudi v okviru državnega
monitoringa. Zagotavlja ga Ministrstvo za zdravje RS, nosilec monitoringa je
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Program vključuje preskušanje pitne
vode na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda znotraj
oskrbovalnega območja.
V okviru državnega monitoringa je bilo v letu 2021 odvzetih 31 vzorcev pitne vode za
mikrobiološke analize in trije vzorci pitne vode za fizikalno-kemijske analize. En vzorec
odvzet na vodovodnem sistemu Završnica je bil mikrobiološko neskladen na omrežju
zaradi prisotnosti koliformnih bakterij v nizkem številu.
Na osnovi rezultatov ugotavljamo, da je bila pitna voda v letu 2021 na oskrbovalnih
območjih zdravstveno ustrezna in varna za pitje. V času močnih nalivov je na
vodovodnih sistemih Peričnik in Planina pod Golico pitna voda pogojno ustrezna, saj
zaradi povišane motnosti izdamo preventivni ukrep prekuhavanja. Aktivnosti, ki naj bi
odpravile moteno oskrbo s pitno vodo zaradi dejavnika tveganja motnosti, že
potekajo.

Poslovanje
Za zagotavljanje ustrezne vodooskrbe na območjih občin Jesenice in Žirovnica smo v
letu 2021 vzdrževalna dela izvajali skladno s programoma o oskrbi s pitno vodo.
Izvajali smo periodični pregled vodovodnih sistemov, detekcijo in odpravo okvar na
primarnih in sekundarnih cevovodih, hišnih vodovodnih priključkih ter izvajali redna
vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju in vodozbirnih objektih. Na vodozbirnih
objektih smo skladno s terminskim planom izvajali tudi periodična čiščenja in
dezinfekcijo. V obeh občinah se popis vodomerov v individualnih stanovanjskih
stavbah izvaja ročno, v večstanovanjskih stavbah, gospodarstvu in industriji pa tudi z
radijskim odčitavanjem. Vsako leto ob izvajanju rednih menjav vodomerov na
odjemnih mestih večstanovanjskih stavb, gospodarstva in industrije vgrajujemo
vodomere z radijsko nadgradnjo, in sicer skladno s potekom veljavnosti žiga
overovitve vodomerov.
Količina porabljene pitne vode se je v letu 2021 rahlo znižala glede na leto 2020,
vendar ostaja v okvirih pretekle porabe, saj so zaradi ukrepov proti epidemiji
covida-19 nekateri občani tudi v lanskem letu več časa preživeli doma.
Preglednica 7: Količina porabljene vode
PORABA VODE (m3/leto)
Leto
Jesenice Žirovnica
2019
1.293.200 206.886
2020
1.310.902 222.586
2021
1.301.649 218.116

Odvzem vzorcev, v okviru notranjega nadzora, izvaja odgovorna oseba za skladnost
pitne vode, ki je zaposlena v podjetju Jeko, d.o.o. Skladnost pitne vode smo
spremljali na zajetjih, vodohranih, raztežilnikih in pri končnih uporabnikih na internem
vodovodnem omrežju. Mesta vzorčenja so določena v HACCP načrtu za tekoče leto.
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PORABA VODE INDEX
Skupaj
Jesenice Žirovnica Skupaj
1.500.086
1,03
1,00
1,03
1.533.488
1,01
1,08
1,02
1.519.765
0,99
0,98
0,99
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V okviru izvajanja rednega vzdrževanja vodovodnega omrežja smo na vodovodnih
sistemih odpravili 44 okvar; 21 okvar na primarnih cevovodih ter 23 okvar na
sekundarnih cevovodih, od tega 36 okvar v občini Jesenice in osem v občini Žirovnica.
Na podlagi pregleda hidrantnega omrežja s strani GARS Jesenice in PGD Zabreznica
ter ugotovljenih nepravilnosti, smo v občini Jesenice izvedli sanacijo osmih okvarjenih
nadzemnih hidrantov in v občini Žirovnica štirih nadzemnih hidrantov. Zaradi
uskladitve poteka trase cevovodov v operativnem katastru smo na transportnih
cevovodih Peričnik (v dolžini 500 metrov dolvodno od zbirnega zajetja) in Završnica
(na celotni trasi od zbirnega objekta pri zajetjih do jaška pri Smokuškem mostu in
naprej v smeri Jesenic do raztežilnika MHE ter v smeri Smokuča preko sedla do VH
Smokuč) izvedli detekcijo poteka trase cevovodov z georadarjem in potek tras označili
z oznakami. Natančen potek tras cevovodov bo nujno potreben zaradi načrtovane
izgradnje jaška za UV dezinfekcijo v Peričniku ter obnove primarnega cevovoda v
Završnici. Vzporedno z izgradnjo kanalizacijske infrastrukture smo v smislu
upravljavskega nadzora sodelovali pri obnovi oziroma novogradnji vodovodnega
omrežja na Cesti bratov Stražišarjev, na Ulici Cankarjevega bataljona, Industrijski cesti
ter na Lipcah kot tudi na območju mejnega platoja na Hrušici, kjer podjetje DARS,
d.d., gradi drugo predorsko cev AC predora in ob tem izvaja izgradnjo novih objektov
vodovodne infrastrukture ter prestavitev primarnih cevovodov Peričnik in Mlake na
odsekih, ki prečijo – ovirajo načrtovano gradnjo.
Iz naslova investicijskega vzdrževanja smo izvedli umestitev zajetij Peričnik v
telemetrijski sistem z nadgradnjo zapornih elementov z EM pogoni, kar bo v bodoče
omogočalo izločanje kalne vode ob povišani motnosti. Izvedli smo sanacijska dela na
vodohranu na Kočni (izvedba nove termo in hidroizolacije) ter zamenjavo ograje,
zgradili dva regulacijska jaška za zniževanje tlaka za naselje Lipce in na Hrušici za
območje t. i. Republike. Izvedli smo zamenjavo premostitvenega pocinkanega
cevovoda DN 80 preko železniškega nadvoza na Koroški Beli, izvedli umestitev
vodohrana Plavški Rovt v telemetrijski sistem ter izvedli dograditev merilnika motnosti
in zamenjavo analizatorja prostega preostalega klora v vodohranu v Planini pod
Golico.
Iz naslova vzdrževalnih del v vodozbirnih objektih smo v vodohranih Bolniški in Hrušica
vaški izvedli zamenjavo okvarjenih zasunov, v vodohranu na Plavškem Rovtu smo
zamenjali dotrajan pohodni podest. V vodohranu Betel v Planini pod Golico smo
dogradili hrbtno zaščito in protizdrsne prečke na lestvi za dostop v spodnjo etažo
vodohrana. Zamenjali smo tudi nekaj dotrajanih pokrovov na vodozbirnih objektih, in
sicer na Marijinem zajetju v Peričniku ter na spodnjem zajetju in razbremenilniku
Ajdna. Na vodohranu na Kočni in na zajetjih v Peričniku ter Ajdni smo postavili nove
obvestilne table, ki označujejo vodovarstveno območje, saj so bile obstoječe
dotrajane in vsebinsko neustrezne. Izvajali smo tudi redno čiščenje okolice
vodozbirnih objektov ter košnjo trave v času vegetacije.
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Vzdrževanje vodovodnih priključkov se je pretežno izvajalo ob nastali okvari. Nekaj
puščanj je bilo zaznanih tudi ob obnovi vodovodne infrastrukture v občini Jesenice, in
sicer na Lipcah, na Cesti bratov Stražišarjev ter v KS Sava. Na območju Jesenic smo
opravili 101 sanacijo na hišnih vodovodnih priključkih, kar je 66 sanacij več kot v
preteklem letu, od tega 55 odprav okvar na vodovodnih priključkih ter 46 prestavitev
vodomernih merilnih mest na notranjo stran parcelnih meja lastniških parcel ob
izgradnji kanalizacijskega sistema ter obnovi vodovoda v naselju Lipce. S tem smo
bistveno skrajšali dolžino vodovodnih priključkov, kar bo v bodoče vplivalo na nižje
stroške iz naslova vzdrževanja vodovodnih priključkov na tem območju. Izvedene
aktivnosti so tudi razlog za negativen rezultat v višini 24 tisoč evrov, saj trenutno
veljavna cena omrežnine ne uspe pokriti nastalih stroškov. V Žirovnici se je obnova
vodovodnih priključkov izvajala v naseljih Doslovče, Žirovnica, Selo pri Žirovnici,
Zabreznica, Smokuč in Vrba. Izvedenih je bilo 16 sanacij vodovodnih priključkov, kar
je šest manj kot v preteklem letu. To je razlog za nižje stroške, ki vplivajo na pozitiven
rezultat v višini 17 tisoč evrov.
V letu 2021 smo zamenjali 1012 vodomerov, in sicer v občini Jesenice 731 in v občini
Žirovnica 281, kar je 214 vodomerov manj kot preteklo leto, kar vpliva tudi na nižje
stroške. Le-ti so bili na Jesenicah 75 tisoč evrov, to je 42 tisoč evrov manj kot v letu
2020, in v Žirovnici 12 tisoč evrov, kar je štiri tisoč evrov manj kot v letu 2020. Na
strošek menjave vodomerov vplivata tudi dimenzija vodomerov in radijska nadgradnja
vodomerov poleg količine vodomerov, ki jih je potrebno v določenem poslovnem letu
zamenjati, saj količine po letih v celotnem 5-letnem obdobju trajanja žiga – overovitve
niso enake.
Preglednica 8: Količine zamenjanih vodomerov
Leto
2017
2018
2019
2020
2021

Jesenice

Žirovnica

Skupaj

414
716
1.029
965
731

420
201
388
261
281

834
917
1.417
1.226
1.012

Dejavnost oskrbe s pitno vodo je skupno v obeh občinah poslovala pozitivno, in sicer
v višini 69 tisoč evrov, od tega v občini Jesenice v višini 24 tisoč evrov in v občini
Žirovnica v višini 45 tisoč evrov.
V okviru tržne dejavnosti smo izvajali storitve na področju izgradnje novih vodovodnih
priključkov na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj, zakoličbe vodovodnega omrežja
za potrebe izvajalcev gradbenih storitev, izvajali smo storitve sanitarnega nadzora
pitne vode v občini Kranjska Gora. Tržna dejavnost se vodi ločeno na svojem
stroškovnem mestu in nosi pripadajoči del vseh splošnih stroškov glede na opravljene
ure dela. Rezultat poslovanja tržne dejavnosti je bil ob koncu poslovnega leta
pozitiven v znesku šest tisoč evrov.
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Preglednica 12: Greznične gošče, pripeljane na ČN Jesenice

4.7. Odvajanje odpadne vode

Količina grezničnih gošč (m3)

Objekti in naprave v najemu
V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št.
98/15, 76/17 in 81/19) je bil izdelan Program odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode za obdobje 2021 do 2024 za obe občini. Sprejet in potrjen Program je
objavljen na spletni strani podjetja.
Preglednica 9: Dolžina kanalizacijskega omrežja v najemu
Fekalna
kanalizacija (m)

Mešana
kanalizacija (m)

Skupaj (m)

Meteorna
kanalizacija (m)

22.021
40.664
62.685
63.058

45.043
0
45.043
44.584

67.064
40.664
107.728
107.642

35.279
14.101
49.380
50.185

OBČINA JESENICE
OBČINA ŽIROVNICA
SKUPAJ 2021
SKUPAJ 2020

Podatek o dolžini kanalizacijskega omrežja je povzet iz geoinformacijskega sistema. V
letu 2021 je bila izvedena prekvalifikacija dela meteorne kanalizacije v mešan
kanalizacijski sistem zaradi priključenih objektov. Konec leta 2021 je bilo v našem
upravljanju skupaj 13 črpališč, od tega šest na Jesenicah (Podmežakla, Spodnji Plavž,
Acroni, Šmidova, Trebež in Stražišarjeva) in sedem v Žirovnici (Smokuč, Doslovče,
Žirovnica, Moste 38, Moste spomenik, Breg veliko, Breg malo). Na vseh črpališčih je
vzpostavljen daljinski nadzor.
Preglednica 10: Vrednost osnovnih sredstev infrastrukture odvajanja odpadne vode v najemu
Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31. 12. 2021
10.307.898,48
7.325.462,08
17.633.360,56

3.739.187,24
1.226.643,19
4.965.830,43

6.497.141,07
6.098.818,89
12.667.530,13

Poslovanje
V občini Jesenice skupne zaračunane količine odpadnih vod v letu 2021 bistveno ne
odstopajo od preteklega leta, ravno tako tudi količine industrijskih odpadnih vod, ki
ostajajo v deležu 15 % celotne odvedene odpadne vode. V občini Žirovnica beležimo
približno tolikšno povečanje količine odpadne vode odvedene po kanalizaciji, kot je
zmanjšanje količine odpadne vode, za katero smo zaračunavali storitve, vezane na
greznice in MKČN.
Preglednica 11: Količina odpadnih vod
Opis

Komunalna
Industrijska
odpadna voda odpadna voda
kanalizacija
kanalizacija
a

b

Skupaj
a+b

Odpadna voda
greznice in
MKČN
c

OBČINA ŽIROVNICA
TRŽNO
SKUPAJ

Leto 2021

1.268

1.043

139

125

3

15

1.410

1.183

V občini Jesenice je bil izveden pregled celotnega omrežja in strojno čiščenje četrtine
kanalizacijskega omrežja, v občini Žirovnica je strojno očiščena petina omrežja. Izvedli
smo redne preglede in čiščenja črpališč odpadne vode v obeh občinah, izvedena je
bila spomladanska in jesenska deratizacija omrežja.
V operativni kataster se za obe občini izvaja sproten vris novih priključkov in ažurira
stare. V obeh občinah smo izvedli delno čiščenje meteorne kanalizacije in vsa druga
vzdrževalna dela na meteorni kanalizaciji v skladu s potrjenim Planom vzdrževanja in
po naročilih obeh občin.
V okviru tržne dejavnosti so se na klice občanov izvajale predvsem intervencije
odmaševanja odtočnih cevi. V okviru investicijskega vzdrževanja je bilo izvedeno
prevlečenje javne kanalizacije na Ulici Franca Benedičiča, Ulici Viktorja Kejžarja in
Logu Ivana Krivca na Jesenicah (v skupni dolžini 323 m), asfaltiranje površine znotraj
črpališča Podmežakla, zamenjani pokrovi na odseku Smokuča od hišne številke 3 do
10. Izvajali smo oglede za priključitev objektov in preglede izvedenih novih priključkov
na javno kanalizacijo.
Proces odvajanja odpadne vode izkazuje pozitiven skupni poslovni rezultat v višini 20
tisoč evrov.

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost
Občina Jesenice
Občina Žirovnica
SKUPAJ

OBČINA JESENICE

Leto 2020

Poslovanje v občini Jesenice je pozitivno na javni kanalizaciji in na področju odvažanja
blata iz greznic v višini 46 tisoč evrov zaradi spremembe cen. Negativno poslovanje je
bilo ustvarjeno na področju vzdrževanja meteorne kanalizacije v višini 38 tisoč evrov.
Ravno tako je bilo negativno poslovanje na področju vzdrževanja v občini Žirovnica v
višini sedem tisoč evrov, kjer je bilo ustvarjenih tudi 14 tisoč evrov manj prihodkov.
Poslovanje na javni kanalizaciji je bilo pozitivno v višini tri tisoč evrov, kar je v primerjavi
s preteklim letom, ko je bilo negativno poslovanje v višini 20 tisoč evrov, zelo dobro.
Razlika je ustvarjena predvsem na strošku dela. Rezultat poslovanja, ki je vezan na
greznice, pa je bil negativen v višini dva tisoč evrov.

SKUPAJ
a+b+c

OBČINA JESENICE (m3)
leto 2020

925.756

169.572

1.095.328

94.552

1.189.880

leto 2021

945.028

176.587

1.121.615

95.511

1.217.126

OBČINA ŽIROVNICA (m3)
leto 2020

193.503

193.503

8.554

202.057

leto 2021

195.336

195.336

7.106

202.442

Količina grezničnih gošč je v občini Jesenice glede na preteklo leto manjša, saj je bilo
v letu 2020 večje število obiskanih greznic. Nekoliko se je povečala količina tržno
črpane greznične gošče. V občini Žirovnica količina grezničnih gošč ostaja približno
enaka zaradi podobnega števila črpanj greznic (34 greznic v letu 2020 in 35 rednih
črpanj v letu 2021).
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Poslovanje

4.8. Čiščenje odpadne vode
Objekti in naprave v najemu
Proces čiščenje odpadne vode upravlja z naslednjimi infrastrukturnimi objekti:
▷ Centralna čistilna naprava Jesenice (velikost 30.000 PE)
▷ Mala komunalna čistilna naprava Prihodi (velikost 100 PE)
MKČN Prihodi deluje od leta 2000. Centralna čistilna naprava Jesenice je po
rekonstrukciji oziroma po izgradnji tretje stopnje čiščenja v polnem obratovanju od
decembra 2015 dalje. Naprava je v lasti občin Jesenice (92,47 %) in Kranjska Gora
(7,53 %).
Preglednica 13: Vrednost infrastrukture čiščenja odpadnih vod v najemu
Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31. 12. 2021
Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost
Občina Jesenice
Občina Kranjska Gora
SKUPAJ

9.802.954,61
214.540,78
10.017.495,39

4.423.504,66
143.733,40
4.567.238,06

5.874.548,68
73.631,90
5.450.257,33

Zagotavljanje kakovosti čiščenja
Na čistilni napravi Prihodi pri opravljenih meritvah ni bilo ugotovljenih preseganj
zakonsko določenih mejnih vrednosti parametrov za male komunalne ČN. Obratovalni
monitoring izkazuje letni učinek po KPK 84,77 % čiščenja in po BPK5 95,65 % čiščenja,
kar ustreza določilom. Za potrebe Agencije Republike Slovenije za okolje se izdela
dvoletno poročilo za MKČN Prihodi o obratovalnem monitoringu.
Centralna čistilna naprava Jesenice je obratovala vse leto. V okviru obratovalnega
monitoringa je bilo izvedenih vseh 12 meritev s strani NLZOH Kranj. Mejne vrednosti
parametrov na iztoku so pod maksimalno dovoljeno vrednostjo in ustrezajo
določilom. Na čistilni napravi se ob deževnih dnevih, ob večji količini padavin, že dalj
časa soočamo s preobremenjenostjo zaradi velikega dotoka vode na napravo. Pri tem
prihaja do mešanja usedlin in posledično kalnega izlitja. Za odpravo te nepravilnosti
bi bile potrebne tehnične rešitve zadrževalnega bazena ali tehnične rešitve na samem
kanalizacijskem sistemu.

Skupni dotok odpadne vode na čistilno napravo je bil večji kot preteklo leto,
predvsem zaradi večje količine komunalne odpadne vode iz gospodinjstev. Zaradi
večjega števila priklopov in priključenih uporabnikov na nov kanalizacijski sistem se
količina odpadnih vod, ki se odvaja na ČN Radovljica, povečuje.
Preglednica 15: Količina odpadnih vod, ki je dotekala na ČN Jesenice in ČN Radovljica
Vrsta odpadne vode
Skupni dotok na čistilno napravo Jesenice
ČN Radovljica

Leto 2021 (m3)

Leto 2020 (m3)

1.160.807
195.875

1.140.472
193.792

Linija blata je delovala vse leto, tako sprejem grezničnih gošč kot tudi izločanje blata
iz procesa čiščenja v gnilišča. Gnilišča obratujejo s krajšimi prekinitvami zaradi mašenja
črpalk z odpadki v gniliščih, ki so se predhodno nakopičili. Odpadke z grabelj in sit ter
pralnika peska se oddaja pogodbenim partnerjem. Vsa maščoba, ki je nastala v
procesu čiščenja odpadnih vod, je bila obdelana na fekalni postaji.
Zaradi dotrajanosti preše je bila motena dehidracija blata, kar je onemogočalo
optimalno dehidriranje blata za odvoz. V letu 2021 so se nadaljevale vseslovenske
težave zaradi omejitve čezmejnega pošiljanja blata. Podjetje ima sklenjeno
dolgoročno pogodbo za prevzem in obdelavo dehidriranega blata, tako v letu 2021
nismo imeli težav z oddajo blata.
Rezultat poslovanja je bil v letu 2021 pozitiven v višini 26 tisoč evrov. Glede na
preteklo leto so bili prihodki skupaj višji za 22 tisoč evrov predvsem iz naslova
prihodkov od prodaje. Višji so bili tudi stroški v višini osem tisoč evrov. Strošek
materiala je bil nekoliko nižji, in sicer za 17 tisoč evrov, ker ni bilo nabave flokulanta za
dehidracijo blata. Stroški storitev so višji za 18 tisoč evrov in stroški najemnine za šest
tisoč evrov. Razlogi za višje stroške storitev so bili obdobni pregledi in servisi strojev
in naprav, povečanje obsega odvoza dehidriranega blata na sežig, dodatna
vzdrževalna dela na infrastrukturi in obnova iztoka iz čistilne naprave v reko Savo.
Ostali stroški so za 15 tisoč evrov nižji in so na ravni preteklega leta.

Preglednica 14: Učinek čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Jesenice
Obdobje

Učinek čiščenja gleda Učinek čiščenja gleda Učinek čiščenja gleda Učinek čiščenja gleda
na BPK5
na KPK
na celotni dušik
na celotni fosfor

Leto 2021 (povp.)

99,20 %

97,48 %

85,94 %

90,85 %

Leto 2020 (povp.)

99,39 %

97,71 %

88,93 %

93,87 %

Obstoječi sistem SPTE (kogeneracija) je vse leto deloval na pridobljen bioplin, ki
nastaja pri stabilizaciji blata v gniliščih. Proizvedeno je bilo 40.214 KWh električne
energije in 209.000 KWh toplotne energije, ki smo jo porabili za lastne potrebe.
Količina proizvedene električne in toplotne energije je bila nekoliko večja kot v letu
2020 zaradi manjšega števila zastojev in okvar plinskih motorjev, ki so v lasti
koncesionarja.
Čiščenje odpadne vode iz kanalizacijskega omrežja v občini Žirovnica se v skladu s
Pogodbo o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz občine Žirovnica na CČN
Radovljica, z dne 26.3.2007, izvaja na čistilni napravi Radovljica, ki je v upravljanju
Komunale Radovljica. Vsa odpadna voda in blato iz greznic se obdela na čistilni
napravi Jesenice.
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Preglednica 17: Količine zbranih odpadkov

4.9. Zbiranje odpadkov

OBČINA JESENICE

Objekti in naprave v najemu
V podjetju upravljamo z dvema zbirnima centroma: Zbirnim centrom Jesenice in
Zbirnim centrom Žirovnica ter z ekološkimi otoki.
Preglednica 16: Vrednost infrastrukture zbiranja odpadkov v najemu
Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31. 12. 2021
Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost
Občina Jesenice
Občina Žirovnica
SKUPAJ

1.614.190,91
358.336,93
1.972.527,84

325.896,93
105.582,10
431.479,03

1.069.060,14
252.754,83
1.541.048,81

Poslovanje
V letu 2021 smo na celotnem območju občin Jesenice in Žirovnica izvajali dejavnost
zbiranja odpadkov skladno z veljavno zakonodajo. Izvajali smo dejavnosti, ki obsegajo
naslednje storitve:
▷ odvoz mešanih komunalnih odpadkov,
▷ ločeno zbiranje odpadne komunalne embalaže,
▷ ločeno zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov,
▷ odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev,
▷ ločeno zbiranje odpadkov na zbirnih centrih,
▷ akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico,
▷ zbiranje ločeno zbranih frakcij na ekoloških otokih,
▷ pranje zabojnikov v času od aprila do novembra (biorazgradljivi kuhinjski odpadki,
ekološki otoki, mešani komunalni odpadki),
▷ tržna dejavnost (pogodbeni odvoz odpadkov iz industrije in storitvene dejavnosti).
Pri zbiranju mešanih komunalnih odpadkov smo na postopek obdelave odpeljali
4.281.610 kg. Kot pretekla leta se je tudi v letu 2021 za gospodinjstva izvajal odvoz
kosovnih odpadkov. Skupaj je bilo zbranih in odpeljanih 1.809 m3 kosovnih odpadkov.
Družbam za prevzem ločeno zbranih frakcij smo oddali 49.330 kg nevarnih odpadkov,
576.020 kg odpadnega papirja in kartona, 280.670 kg embalažnega stekla,
1.176.500 kg odpadne komunalne embalaže, 34.160 kg izrabljenih avtomobilskih
gum, 561.640 kg biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov, 414.660 kg odpadnega lesa in
430.290 kg vej. Izvedeni sta bili tudi dve akciji zbiranja nevarnih odpadkov iz
gospodinjstev, in sicer v maju in oktobru. Zbrali smo 1.020 kg nevarnih odpadkov.
Zbirni center Jesenice je v letu 2021 obiskalo 16.605 strank in Zbirni center Žirovnica
6.911 strank. Z vozili za pobiranje odpadkov smo v letu 2021 prevozili skupaj
163.210 km. Nabavljeno je bilo novo specialno tovorno vozilo, ki je namenjeno
prevozu večjih zabojnikov (5 m3, 7 m3, 9 m3).
Količine zbranih komunalnih odpadkov se v občini Jesenice povečujejo in so bile v
letu 2021 za 7,7 % višje kot preteklo leto in 17,8 % višje kot v letu 2019, medtem ko
so se količine zbranih komunalnih odpadkov v občini Žirovnica zmanjšale in so bile za
3,7 % nižje v primerjavi s preteklim letom in 4,5 % nižje v primerjavi z letom 2019. Na
izdanih računih uporabnikom so se izvedle uskladitve zaračunanih količin.

Stran

24

JEKO, d.o.o. Letno poročilo 2021

Zbrani komunalni odpadki
Zbrani kuhinjski odpadki
Skupaj

OBČINA ŽIROVNICA

2021 (kg)

2020 (kg)

2021 (kg)

2020 (kg)

8.662.160
527.941
9.190.101

8.040.190
538.150
8.578.340

2.055.970
33.699
2.089.669

2.136.365
34.350
2.170.715

Število zaposlenih delavcev konec leta v podprocesu zbiranja odpadkov je v
primerjavi s preteklim letom za dva manjše, kar je posledica izvedene reorganizacije
in še ne izvedene nadomestne zaposlitve delavca, ki se je v letu 2021 upokojil. Zaradi
daljše bolniške odsotnosti delavca je bila za čas nadomeščanja izvedena začasna
zaposlitev.
Poslovni izid v podprocesu zbiranja odpadkov za leto 2021 je bil pozitiven v višini 39
tisoč evrov. Rezultat se je oblikoval na izvajanju tržnih storitev, javni del je posloval z
nultim rezultatom. Ustvarjeni prihodki so bili 42 tisoč evrov višji v primerjavi s preteklim
letom. Enako kot prihodki so za 45 tisoč evrov višji tudi odhodki. Odhodki so nekoliko
višji zaradi izrednih popravil okvar in vzdrževanja voznega parka ter nakupa vrečk za
gospodinjstva.

4.10. Odlaganje odpadkov
Objekti in naprave v najemu
Odlagališče za nenevarne odpadke Mala Mežakla je v lasti občin Jesenice (69,6 %),
Kranjska Gora (20 %) in Žirovnica (10,4 %).
Preglednica 18: Vrednost infrastrukture odlaganja odpadkov v najemu
Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31. 12. 2021
Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost
Občina Jesenice
Občina Žirovnica
Občina Kranjska Gora
SKUPAJ
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4.305.273,47
643.114,56
1.245.066,11
6.193.454,14

2.307.086,76
338.086,46
686.007,88
3.331.181,10

2.063.934,97
316.271,17
580.279,22
2.862.273,04
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Zagotavljanje kakovosti odlagališča
V skladu s predpisi in okoljevarstvenim dovoljenjem smo izvajali monitoringe, ki
zajemajo meteorološke parametre in meritve izcednih voda. Rezultati meritev izcedne
vode v javno kanalizacijo so pri dveh vzorčenjih izkazovali prenizko stopnjo biološke
razgradljivosti odpadne vode, ki se čisti na CČN Jesenice. Prenizka stopnja biološke
razgradljivosti je posledica spremembe strukture odpadkov, katerih biološki del se je
z uvedbo obdelave mešanih komunalnih odpadkov zmanjšal. Za vzpostavitev
delovanja naprave v skladu z OVD se bo v letu 2022 vložila najava spremembe
delovanja naprave s predlogom nižje stopnje biološke razgradljivosti. Pri izvajanju
monitoringa padavinskih vod se je upošteval nabor parametrov in frekvenca vzorčenja
iz okoljevarstvenega dovoljenja. Rezultati meritev padavinske vode so imeli na vzorcu,
odvzetem 9. 12. 2021, prekoračeno vrednost BPK5 ter parameter celotnega fosforja.
V skladu z OVD smo pripravili načrt ukrepov za preprečevanje nadaljnjega
čezmernega onesnaževanja s sanacijo požarnega bazena in preusmeritvijo izcednih
vod kompostarne na sistem izcednih vod odlagališča.
Bakla v plinski postaji je delovala 6.466 delovnih ur. Količina zajetega in sežganega
odlagališčnega plina je znašala 472.451 Nm3, kar je 39 % manj kot preteklo leto.
Znatno nižja količina zajetega plina je posledica omejenega vnosa biološko
razgradljivih odpadkov in manjše količine odloženih odpadkov. Monitoring sestave
odlagališčnega plina se je izvajal mesečno.
Monitoring podzemne vode izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.
Rezultati monitoringa in vrednotenje vpliva je opisano v letnem poročilu. Iz letnih
poročil monitoringa podzemnih vod za pretekla leta je razvidno vrednotenje
sprememb vsebnosti nekaterih onesnaževal v podzemni vodi glede na opozorilne
spremembe. V poročilih je navedeno, da ima odlagališče vpliv na kakovost podzemne
vode. Na osnovi večletnih rezultatov obratovalnega monitoringa stanja podzemne
vode na odlagališču za nenevarne odpadke Mala Mežakla je bilo ugotovljeno, da je
gorvodno merilno mesto (vrtina PMM-1) neustrezno predvsem zaradi konstrukcije
gorvodne vrtine in njene globine, ki je ni bilo mogoče črpati (vzorčenje se je izvajalo
brez predčrpanja, z zajemom). Zato je bilo izdelano novo gorvodno merilno mesto
(vrtina PMM-1a/20), v katerega je bila vgrajena potopna črpalka. V letu 2021 je bil za
novo merilno mesto PMM-1a/20 izdelan nov Predlog programa obratovalnega
monitoringa stanja podzemne vode za odlagališče nenevarnih odpadkov Mala
Mežakla, ki je bil posredovan na Ministrstvo za okolje in prostor v nadaljnji postopek.

Poslovanje
Na odlagališče Mala Mežakla so se v letu 2021 odlagali odpadki po obdelavi mešanih
komunalnih odpadkov, kosovni odpadki, pripeljani s strani javnih podjetij, ki na
odlagališču odlagajo obdelane mešane komunalne odpadke, gradbeni in azbestni
odpadki ter dopustni industrijski odpadki, za katere je izdelana ocena odpadka.
Skupno je bilo v letu 2021 na odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla
odloženih 21.660 ton odpadkov, od tega 4.624 ton odpadkov po obdelavi mešanih
komunalnih odpadkov. Pred odlaganjem je bilo na sprejemnem platoju za sortiranje
kosovnih odpadkov izločenih 343 ton papirja, lesa in kovin.
V letu 2021 je bilo na kompostarni odlagališča Mala Mežakla prevzetih 504 ton
biološko razgradljivih odpadkov (listje, trava, veje). Tehnološka enota je namenjena
kompostiranju zelenega odreza iz občin Jesenice in Žirovnica. Pridelan kompost se
uporablja za rekultivacijo brežin obodnih nasipov.
Vzdrževalna dela so se izvajala v skladu z načrtom vzdrževanja objektov in na podlagi
ugotovitev pregledov telesa odlagališča. Vzdrževanje se izvaja na napravah za
odvajanje odpadnih in meteornih vod, plinskega sistema, naprav za izvajanje
monitoringa podzemnih vod ter na ostalih segmentih telesa odlagališča. V sklopu
rednega vzdrževanja se je izvajala tudi gradnja obodnih nasipov, platoja za sprejem
odpadkov ter dostopne ceste, ki povezuje vstopni plato z odlagališčem.
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Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla je v letu 2021 poslovalo pozitivno.
Prihodki so bili v primerjavi s preteklim letom nižji za 8 %, kar sovpada z nižjo količino
prevzetih odpadkov glede na preteklo leto. Skupni stroški so se v primerjav s
preteklim letom povečali za 21 %.
Prevzete količine odpadkov so se v letu 2021 zmanjšale zaradi zagotavljanja
odlagalnih kapacitet do pridobitve gradbenega dovoljenja oz. do izgradnje tretjega
polja. Glede na izračunano preostalo obratovalno dobo je zaprtje aktivnega polja
pričakovati v prvi polovici leta 2024. Zaradi racionalne rabe preostalih odlagalnih
kapacitet od avgusta 2021 dalje na odlagališče ne sprejemamo več tehnološko
neobdelanih volumenskih odpadkov, kot so npr. kosovni odpadki.
Razlog za povečanje stroškov v letu 2021 glede na preteklo leto je v povečanju
obratovalnih stroškov vezanih na izvajanje gradbenih del. Večji obseg izvajanja
gradbenih del je vezan na sprotno prilagajanje višine sprejemnega platoja in
dostopne ceste. Ravno tako je bilo glede na višinsko situacijo sprejemnega platoja
treba zagotoviti sprotno vgradnjo azbestnih odpadkov, saj se azbestno polje nahaja
neposredno ob lokalni cesti. V strošek poslovanja odlagališča je vključena tudi
sprememba monitoringa podzemnih vod z izdelavo novega Predloga obratovalnega
monitoringa stanja podzemne vode za odlagališče nenevarnih odpadkov Mala
Mežakla. Znotraj teh del so bile izvedene tudi druge aktivnosti kot so geodetska dela
in dela preučitve delovanja posameznih naprav, ki so neposredno povezane s
spremembo programa monitoringa.
Kompostarna kot tehnološka enota odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla
posluje negativno. Negativen poslovni rezultat se pokrije s poslovanjem odlagališča
na segmentu odstranjevanja oz. odlaganja odpadkov.

4.11. Obdelava odpadkov
Objekti in naprave v najemu
Podjetje koordinira obdelavo odpadkov le za občino Žirovnica, medtem ko za občino
Jesenice obdelavo izvaja koncesionar, podjetje EKOGOR, d.o.o. Žirovnica nima
infrastrukturnih objektov za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, zato se izvede
razpis za izbor izvajalca. Na razpisu je bil izbran (edini) ponudnik Ekogor, d.o.o.

Poslovanje
V občini Žirovnica je bilo zbranih 453,19 ton mešanih komunalnih odpadkov, ki so bili
oddani v postopek obdelave.
Poslovanje obdelave mešanih komunalnih odpadkov v občini Žirovnica je bilo
pozitivno v višini 12 tisoč evrov. Ker dejavnost obdelave MKO izvaja pogodbeno
podjetje, na stroške nimamo vpliva, rezultat je neposredno povezan s količino
odpadkov. V letu 2021 je bila količina oddanih MKO iz občine Žirovnica nekoliko nižja
od dejanskih količin v letu 2020.
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4.12. Pogrebno-pokopališke storitve

4.13. Vzdrževanje javnih površin

Objekti in naprave v najemu

Objekti in naprave vzdrževanja

Podjetje izvaja pogrebno in pokopališko dejavnost v občinah Jesenice in Žirovnica,
kjer upravlja s štirimi pokopališči:
▷ v občini Jesenice - pokopališči Blejska Dobrava in Planina pod Golico,
▷ v občini Žirovnica - pokopališči Breznica in Rodine.
V občini Kranjska Gora in ostalih občinah se izvajajo le pogrebne storitve.
Preglednica 19: Vrednost infrastrukture v najemu

Redno vzdrževanje javnih površin se izvaja na območju dveh občin, in sicer občine
Jesenice in občine Žirovnica. Področje dela se deli na vzdrževanje kategoriziranih cest
in ostalih javnih površin, kot so pločniki, parkirišča, avtobusne postaje, pešpoti,
stopnišča in zelene javne površine. Območja dela so opredeljena v letnih in zimskih
izvedbenih programih za obe občini.
Preglednica 21: Obseg vzdrževanja javnih površin

Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31. 12. 2021

EM

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost
Občina Jesenice
Občina Žirovnica
SKUPAJ

1.263.406,03
404.511,83
1.667.917,86

534.535,09
133.060,50
667.595,59

Ceste
Zelene javne površine

716.703,74
271.451,33
1.000.322,27

V letu 2021 se je povečalo število aktivnih grobnih mest v primerjavi s preteklim letom.
Na Jesenicah se je število povečalo za 24 grobnih mest in v Žirovnici za osem grobnih
mest. Glavni razlog je predvsem zamenjava dvojnih grobnih mest za eno grobno
mesto.
Preglednica 20: Število aktivnih grobnih mest

Grobna mesta
Grobnice
Žarna niša
Skupaj št. grobnih mest

4.818
4
135
4.957

2020
1.042
0
0
1.042

SKUPAJ
5.860
4
135
5.999

JESENICE ŽIROVNICA
4.842
4
137
4.983

2021
1.050
0
0
1.050

SKUPAJ
5.892
4
137
6.033

Podjetje izvaja enotno 24-urno dežurno službo za občini Jesenice in Žirovnica.
Opravljenih je bilo 517 prvih prevozov pokojnikov in izvedenih 313 pogrebnih
svečanosti. V letu 2021 so se izredne razmere epidemije malo umirile, zato se je
število pokojnikov zmanjšalo. V primerjavi s preteklim letom je bilo opravljenih 109 oz.
11 % manj prvih prevozov in izvedenih 67 oz. 4,28 % manj pogrebnih svečanosti.
Poslovanje pogrebno-pokopališke službe je bilo negativno v višini 90.573,44 EUR.
Poslovni rezultat se glede na preteklo leto razlikuje za 138 tisoč evrov. Razlog za
takšno odstopanje je predvsem v postopnem zmanjševanju števila pokojnikov
glede na lansko leto, ko je bilo zaradi zdravstvene situacije povečano,
v večji oddaji pokojnikov drugim pogrebnim službam in vse
večjem porastu izvedbe pogrebov z raztrosom. Po obsegu
izvajanja del odstopata meseca januar in februar v
zaključnem obdobju povečanega obsega dela zaradi
zdravstvene situacije. Pri pogrebni dejavnosti, ki ima
večjo dodano vrednost, so bili prihodki v primerjavi
s preteklim letom nižji za 46 tisoč evrov. Razloga
sta že omenjeno manjše število pokojnikov in
oblikovanje tržnega cenika za pogrebne
dejavnosti. Zaradi manjšega obsega dela so
posledično za 18 tisoč evrov prav tako manjši
stroški poslovanja. Povečal se je tudi strošek
dela zaradi enkratnega vpliva reorganizacije
s
stroškom odpravnine.
Stran

28

99.069
169.579

Žirovnica
39.420
18.692

Skupaj
138.489
188.271

Poslovanje

Poslovanje

JESENICE ŽIROVNICA

m
m2

Jesenice
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Vsa dela na področju vzdrževanja javnih in zelenih površin so se izvajala v skladu z
izvedbenimi programi del. Ob koncu letnega in zimskega obdobja izvajanja del so
bila pripravljena letna poročila, ki so bila oddana lastnikoma, Občini Jesenice in
Občini Žirovnica. Izvedena so bila vsa načrtovana dela iz izvedbenih programov, poleg
tega so se izvajala še dela za ostale dejavnosti v podjetju in tržne storitve procesa
javnih površin.
Zimsko vzdrževanje cest se prične s pripravljalnimi deli montaže snežnih kolov,
pripravo deponij in strojnega orodja ter strojev, ki so vključeni v opravljanje zimske
službe. Dela zimske službe se izvajajo na podlagi načrtov relacij in drugih navodil, ki
jih vsebuje izvedbeni plan zimske službe za tekoče leto. Meteorološka zima je bila v
začetku leta 2021 ena toplejših glede na prejšnje zime. Največ padavin je bilo v prvi
polovici januarja in februarja, medtem ko so bile v novembru in decembru že zimske
razmere, saj je poleg dolgotrajnih nizkih temperatur zapadla tudi večja količina snega.
Zimska sezona se je pričela terminsko prej kot prejšnja leta, kar se tudi pozna na
porabi sredstev, zagotovljenih za zimsko vzdrževanje v letu 2021.
Tržna letna dejavnost je bila pretežno vezana na investicijsko vzdrževanje v občinah
Jesenice in Žirovnica. Manjši obseg so predstavljala dela, pridobljena na prostem
trgu. Tržna dejavnost zimske službe se je izvajala za 39 zunanjih naročnikov.
Interno izvajanje dela
je potekalo predvsem na vzdrževanju
gospodarske infrastrukture vodovoda, pri odpravi cevovodnih
okvar in poškodb na ostalih objektih vodovodne
infrastrukture. Manjši obseg del interne realizacije se je
izvajal tudi za procesa pokopaliških storitev in odvoza
odpadkov. Interna zimska služba se je izvajala na
vzdrževanju ceste na deponijo Mala Mežakla in
manjši del na vzdrževanju zbirnih centrov
Jesenice in Žirovnica.
Skupni rezultat vzdrževanja javnih površin in
zelenic je bil negativen v višini 26 tisoč evrov,
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kar je za 21 tisoč evrov boljši rezultat kot lansko leto, ko smo poslovali negativno.
Ustvarjenih je bilo več prihodkov na področju redne javne službe, in sicer za 293 tisoč
evrov več kot lansko leto, kar je posledica izvajanja večjega obsega del zimske službe.
Stroški v primerjavi s preteklim letom so bili višji za 272 tisoč evrov. Zaznano je
povišanje pri stroških storitev za 197 tisoč evrov zaradi izvajanja storitev zimskih služb,
medtem ko je bil strošek dela nižji za 58 tisoč evrov v primerjavi s preteklim letom
zaradi vpliva izvedene reorganizacije.
V sklopu rednega vzdrževanja cest in zelenih javnih površin je bilo v občini Jesenice
skupaj porabljenih 1,55 milijona evrov proračunskih sredstev. Ta znesek je v primerjavi
s preteklim letom višji za 336 tisoč evrov. V občini Žirovnica je bilo porabljenih 409
tisoč evrov, kar je 59 tisoč evrov več kot preteklo leto. Višja poraba proračunskih
sredstev je posledica izvajanja večjega obsega del zimske službe v januarju in
februarju ter novembru in decembru 2021.

4.14. Oskrba z zemeljskim plinom
Objekti in naprave v najemu
Podjetje upravlja s 60,14 km distribucijskega omrežja plinovoda, dvema merilnoregulacijskima postajama (MRP) in tremi regulacijskimi postajami (RP).
Preglednica 22: Vrednost infrastrukture v najemu
Vrednost OS infrastrukture v najemu na dan 31. 12. 2021
Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost
Občina Jesenice
2.554.001,70
1.636.805,12
943.674,49
Občina Žirovnica
0,00
0,00
0,00
SKUPAJ
2.554.001,70
1.636.805,12
917.196,58

Količina distribuiranega plina po omrežju, ki ga ima podjetje v upravljanju, je bila v
letu 2021 višja za 8,91 % (1.784.731 kWh) kot preteklo leto. V letu 2021 je 30 končnih
odjemalcev prestopilo k drugim dobaviteljem, šest odjemalcev pa je prešlo na
dobavo zemeljskega plin dobavitelja Jeko, d.o.o.
Preglednica 23: Distribuirane količine ZP
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V smeri racionalizacije popisov in natančnejšega obračuna (brez akontacij) smo v letu
2016 začeli s testnim izvajanjem daljinskega odčitavanja plinomerov. Testni projekt
smo uspešno zaključili, zato smo z nabavo in vgradnjo oddajnikov za daljinsko
odčitavanje nadaljevali. Do konca leta 2021 smo opremili 391 plinomerov z
oddajnikom za daljinsko odčitavanje od skupaj 1076 plinomerov. S tem povečujemo
pogostost popisov plinomerov.
1. oktobra 2018 je bil na območju celotne Slovenije vzpostavljen nov način
obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije za prognoziranje
nednevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina. Metodologija
je določena na podlagi zakonskih določil. Cilj metodologije je, da se ocenjena poraba
(akontacija oz. pavšal) približa dejanski porabi.
Na omrežju so bile v lanskem letu opravljene tri intervencije. Ena je nastala zaradi
poškodbe priključka pri izkopu za popravilo vodovodne cevi, druga zaradi izvedbe
kanalizacijskega priključka in tretja zaradi poškodbe priključka pri izkopu za izgradnjo
opornega zidu.

Poslovanje

predvidena Odjemna
Odjemna
Skupno
Odjemna Letna
ali dobavljena
mesta
mesta
število
skupina
količina
gospodinj.
negospodinj.
odjemnih
CDK zemeljskega plina odjemalcev odjemalcev
mest

Zakupljena pogodbena zmogljivost omrežja za leto 2021 je bila 100.000 kWh/dan in
v obravnavanem obdobju ni bila presežena. Obseg prodaje plina je znašal 10.183.944
kWh, kar je 6,05 % več kot v letu 2020. Opažamo, da se porabniki pri ogrevanju
obnašajo zelo varčno in uporabljajo tudi druge vire za ogrevanje.
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Dejavnost oskrbe z zemeljskim plinom je poslovala pozitivno v višini 80 tisoč evrov, kar
je 18 tisoč evrov manj kot preteklo leto. Ustvarjeni celotni prihodki so v primerjavi s
preteklim letom višji za 26 tisoč evrov, predvsem zaradi prihodkov prodaje. Nižji
rezultat je posledica večjih stroškov pri distribuciji in tržnem delu. Skupni odhodki so
v primerjavi z lanskim letom višji za 44 tisoč evrov predvsem zaradi višjih stroškov
storitev.

4.15. Vodstveni in podporni procesi
Poslovanje
Podporni procesi se izvajajo v okviru Finančno-računovodskega procesa, ki združuje
finance in računovodstvo, izterjavo in obračun storitev, Splošno kadrovskega procesa,
Procesa IT in GIS in Procesa nabave in skladišča. V okviru strokovnih služb je tudi
splošno stroškovno mesto, ki se nanaša na stroške celotnega podjetja in se v okviru
delitve vodstvenega in podpornih procesov deli med vse procese.
Prihodki v poslovnem letu so za 28 tisoč evrov nižji kot preteklo leto, ko je podjetje
prejelo državne podpore, povezane z epidemijo. Stroški vodstvenega in podpornih
procesov so višji za 25 tisoč evrov. Višji so bili stroški zavarovanja, ogrevanja poslovnih
prostorov in stroški plač. Slednji so posledica organizacijske spremembe v letu 2021.
Strošek vodstvenega in podpornih procesov v višini 766 tisoč evrov je višji od
načrtovanega za 12 tisoč evrov predvsem zaradi opisanih odstopanj stroška materiala
in storitev.
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5.1. Računovodski izkazi
Bilanca stanja
SREDSTVA

OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM

RAVNANJE Z ODPADKI

VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

RAVNANJE Z ODPADNO VODO

OSKRBA S PITNO VODO

POGREBNO-POKOPALIŠKA SLUŽBA
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A.
DOLGOROČNA SREDSTVA
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
1. Neopredmetena sredstva
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
III. Naložbnen nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
b) Druge dolgoročne finančne naložbe
B.
KRATKOROČNA SREDSTVA
II. Zaloge
1. Material
3. Proizvodi in trgovsko blago
4. Predujmi za zaloge
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V. Denarna sredstva
C.
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zabilančna sredstva
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.
KAPITAL
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
5. Druge rezerve iz dobička
IV. Revalorizacijske rezerve
VI. Preneseni čisti poslovni izid
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta
B.
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
2. Druge rezervacije
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C.
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
I. Dolgoročne finančne obveznosti
3. Druge dogoročne finančne obveznosti
Č.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
II. Kratkoročne finančne obveznosti
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zabilančne obveznosti
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31. 12. 2021

v EUR
31. 12. 2020

10.995.963,75

10.347.936,44

2.476.804,95
9.050,36
7.309,19
1.741,17
2.346.962,58
1.284.929,29
325.316,80
959.612,49
1.038.414,32
23.618,97
11.864,01
108.928,00
108.928,00
108.928,00
8.512.363,91
179.911,17
169.106,86
9.134,31
1.670,00
2.101.512,04
1.876.417,39
225.094,65
6.230.940,70
6.794,89
33.225.742,08

2.477.241,47
10.178,29
10.178,29
0,00
2.366.205,46
1.320.481,30
234.791,80
1.085.689,50
1.027.473,90
18.250,26
12.057,72
88.800,00
88.800,00
88.800,00
7.866.617,11
184.079,11
169.068,57
13.340,54
1.670,00
2.094.062,53
1.898.035,69
196.026,84
5.588.475,47
4.077,86
33.496.580,82

10.995.963,75

10.347.936,44

3.385.155,29
1.329.148,70
1.329.148,70
198.619,84
407.936,10
132.914,87
275.021,23
–49.308,70
1.364.243,94
134.515,41
5.369.384,14
598.560,65
4.710.514,00
60.309,49
246.116,77
246.116,77
246.116,77
1.993.655,42
271.275,85
0,00
271.275,85
1.722.379,57
1.289.094,08
433.285,49
1.652,13
33.225.742,08

3.253.534,71
1.329.148,70
1.329.148,70
198.619,84
405.170,10
130.148,87
275.021,23
–37.599,00
797.284,17
560.910,90
4.818.360,51
562.900,03
4.218.504,00
36.956,48
280.621,97
280.621,97
280.621,97
1.995.019,25
403.246,79
4.442,00
398.804,79
1.591.772,46
1.054.690,56
537.081,90
400,00
33.496.580,82
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Izkaz denarnih tokov (II. različica)
v EUR

Leto 2021
1.

4.

Čisti prihodki od prodaje

11.402.999,18 11.643.702,13
9.378.669,97

10.311.536,45

91,0

- čisti prihodki od drugih dejavnosti

2.024.329,21

1.332.165,68

152,0

231.910,80

451.028,25

51,4

83.351,60

327.469,24

25,5

148.559,20

123.559,01

120,2

6.650.682,84

6.687.713,74

99,4

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)
- drugi poslovni prihodki
Stroški blaga, materiala in storitev
a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

38.801,70

49.686,28

78,1

b. Stroški porabljenega materiala

1.232.546,30

1.170.363,45

105,3

c. Stroški storitev

5.379.334,84

5.467.664,01

98,4

1.499.059,96

1.494.626,72

100,3

- stroški najemnin za infrastrukturo
- stroški drugih storitev
6.

3.880.274,88

3.973.037,29

97,7

3.541.903,33

3.663.483,33

96,7

2.504.947,84

2.671.186,98

93,8

45.152,51

48.762,82

92,6

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

407.109,16

432.833,24

94,1

4. Drugi stroški dela

584.693,82

510.700,29

114,5

Odpisi vrednosti

325.436,85

332.555,87

97,9

271.172,55

291.129,13

93,1

Stroški dela
1. Stroški plač
2. Stroški pokojninskih zavarovanj

7.

a. Amortizacija
b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8.

Drugi poslovni odhodki

9.

Finančni prihodki iz deležev
c. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah

11.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

13.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
d. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

14.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

Stran

97,9

- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb

- državne podpore (subvencije)
5.

Leto 2020 % 21/20

3.075,96

775,50

396,6

51.188,34

40.651,24

125,9

943.818,95

751.733,34

125,6

5.032,00

0,00

5.032,00

0,00

30.801,69

32.676,46

94,3

30.801,69

32.676,46

94,3

9.745,63

12.326,45

79,1

9.745,63

12.326,45

79,1

10.263,54

4.068,42

252,3

10.263,54

4.068,42

252,3

6.716,81

33,1

15.

Drugi prihodki

2.222,22

16.

Drugi odhodki

43.500,68

17.

Davek iz dobička

10.332,66

18.

Odloženi davki

19.

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

20.

Spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja
opred.osnovnih sredstev

21.

Spremembe presežka iz prevrednotenja finan. sredstev,
razpoložljivih za prodajo

22.

Dobički in izgube, ki izhajajo iz preverbe računovodskih izkazov v
tujini (vpliv sprememb deviznih tečajev)

2.264,26 1.921,2
89.545,71

11,5

0,00

0,00

137.281,41

590.432,53

0,00

0,00

20.128,00

–9.768,00

–206,1

9,44

7,04

134,1

23,3

23.

Druge sestavine vseobsegajočega donosa

–31.837,70

–24.127,62

132,0

24.

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja

125.581,15

556.543,95

22,6

25.

Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v obr.
obdobju

115,58

125,16
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2021

2020

a) Postavke iz izkaza poslovnega izida
811.877
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev
11.613.211
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn). in finančni odhodki iz posl. obv. –10.637.549
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
–163.785
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij
ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja
113.999
Začetne manj končne poslovne terjatve
75.509
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
–2.717
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
0
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujtev) za prodajo
0
Začetne manj končne zaloge
1.092
Končni manj začetni poslovni dolgovi
64.994
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
–24.879
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
0
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)
925.876

1.328.447
12.076.607
–10.792.619
44.459

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

–1.543
–49.299
386
0
0
–5.236
94.649
–42.043
0
1.326.904

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU
a) Prejemki pri investiranju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve finančnih naložb
b) Izdatki pri investiranju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev finančnih naložb
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)

8.311
5.032
0
3.279
0
0
–117.329
–2.773
–114.556
0
0
–109.018

9.810
0
0
9.810
0
0
–314.531
–3.946
–310.585
0
0
–304.721

0
0
0
–174.401
–7.925
0
–6.903
–33.633
–125.940
–174.401

2.697
0
2.697
–401.009
–8.265
0
–4.542
–32.559
–355.643
–398.312

Č. Končno stanje denarnih sredstev

6.230.941

5.588.475

x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)
Obračunane tečajne razlike pri deviznih sredstvih
y) Začetno stanje denarnih sredstev

642.457
9
5.588.475

623.871
7
4.964.597

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti
b) zdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za plačila najemnin (glavnica)
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)
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Izkaz gibanja kapitala 2021

Izkaz bilančnega dobička
Rezerve,
Preneseni čisti posl.izid Čisti posl. izid posl. leta
zaradi
Čisti
vrednotenja Preneseni Prenesena
Čista izguba Skupni kapital
čista
dobiček
po pošteni čisti dobiček
poslov. leta
izguba poslov. leta
vrednosti
V
VI/1
VI/2
VII/1
VII/2
VIII

Rezerve iz dobička

A.1 Stanje konec prejšnjega
poročevalskega obdobja
.
A.2 Začetno stanje poročevalskega
obdobja
B.1 Spremembe lastniškega kapitala transakcije z lastniki
a) Vpis vpoklicanega osnovnega

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

I/1

II

Druge
Zakonske
rezerve iz
rezerve
dobička
III/1

III/5

1.329.148,70 198.619,84 130.148,87 275.021,23

–37.599,00 797.284,17

0,00 560.910,90

0,00 3.253.534,71

1.329.148,70 198.619,84 130.148,87 275.021,23

–37.599,00 797.284,17

0,00 560.910,90

0,00 3.253.534,71

kapiala
g) Izplačilo dobička

B.2 Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obdobja
a) Vnos čitega poslovnega izida
poročevalskega obdobja
c) Sprememba rezerv, nastalih zaradi
vrednotenja finančnih naložb po
pošteni vrednosti
č) Druge sestavine vseobsegajočega
donosa poročevalskega obdobja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

–11.709,70

6.048,87

0,00 137.281,41

0,00

131.620,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 137.281,41

0,00

137.281,41

0,00

0,00

0,00

0,00

20.128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

–31.837,70

6.048,87

0,00

0,00

0,00

–25.788,83

0,00 560.910,90

0,00–563.676,90

0,00

0,00

0,00 560.910,90

0,00–560.910,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.3 Spremembe v kapitalu
0,00
0,00 2.766,00
0,00
a) Razporeditev preostalega dela
čistega dobička primerjalnega
0,00
0,00
0,00
0,00
poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala
b) Razporeditev dela čistega dobička
poročevalskega obdobja na druge
0,00
0,00 2.766,00
0,00
sestavine kapitala po skelpu
organov vodenja in nadzora
C. Končno stanje poročevalskega
1.329.148,70 198.619,84 132.914,87 275.021,23
obdobja

0,00

–49.308,70 1.364.243,94

–2.766,00

0,00 134.515,41

Preglednica 24: Bilančni dobiček
Čisti poslovni izid poslovnega leta
+ preneseni čisti dobiček
- prenesena čista izguba
+ povečanje dobička zaradi prevrednotenja
- povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja (zakonske rezerve)
= bilančni dobiček

137.281,41
1.358.195,07
0,00
6.048,87
2.766,00
1.498.759,35

Celotni dobiček leta 2021 znaša 147.614,07 EUR, od tega je bil plačan davek od
dobička pravnih oseb v višini 10.332,66 EUR. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2021
je 137.281,41 EUR.
Uprava je del tega bilančnega dobička v znesku 2.766,00 EUR v skladu z določbo
četrtega odstavka 64. člena ZGD že v zaključnem računu namenila za oblikovanje
zakonskih rezerv, ki sedaj znašajo 132.914,87 EUR, kar predstavlja 10 % osnovnega
kapitala.
Uprava daje, na podlagi družbene pogodbe, Svetu ustanoviteljev predlog za
razporeditev bilančnega dobička.
Predlog sklepa Sveta ustanoviteljev

0,00 3.385.155,29

Bilančni dobiček v višini 1.498.759,35 EUR ostane nerazporejen.
Izkaz gibanja kapitala 2020
Rezerve iz dobička

A.1 Stanje konec prejšnjega
poročevalskega obdobja
.
A.2 Začetno stanje poročevalskega
obdobja
B.1 Spremembe lastniškega kapitala transakcije z lastniki

Osnovni
kapital

Kapitalske
rezerve

I/1

II

Zakonske
rezerve

Druge
rezerve iz
dobička

III/1

III/5

Rezerve, Preneseni čisti posl.izid Čisti posl. izid posl. leta
Čista
zaradi
Prenesena
vredn. po Preneseni
Čisti dobiček izguba Skupni kapital
čista
pošteni čisti dobiček
poslov. leta poslov.
izguba
vrednosti
leta
V
VI/1
VI/2
VII/1
VII/2
VIII

1.329.148,70 198.619,84 100.627,24 206.541,23

–3.703,38 523.094,22

0,00

336.535,00

0,00 2.690.862,85

1.329.148,70 198.619,84 100.627,24 206.541,23

–3.703,38 523.094,22

0,00

336.535,00

0,00 2.690.862,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 –33.895,62

6.134,95

0,00

590.432,53

0,00

562.671,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590.432,53

0,00

590.432,53

0,00

0,00

0,00

0,00

–9.768,00

0,00

0,00

0,00

0,00

–9.768,00

0,00

0,00

0,00

0,00 –24.127,62

6.134,95

0,00

0,00

0,00

–17.992,67

B.3 Spremembe v kapitalu
0,00
0,00 29.521,63 68.480,00
0,00
a) Razporeditev preostalega dela
čistega dobička primerjalnega
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala
b) Razporeditev dela čistega dobička
poročevalskega obdobja na druge
0,00
0,00 29.521,63 68.480,00
0,00
sestavine kapitala po skelpu
organov vodenja in nadzora
C. Končno stanje poročevalskega
1.329.148,70 198.619,84 130.148,87 275.021,23 –37.599,00
obdobja

336.535,00

0,00 –366.056,63

0,00

0,00

336.535,00

0,00 –336.535,00

0,00

0,00

–68.480,00

0,00

–29.521,63

0,00

0,00

865.764,17

0,00

560.910,90

0,00 3.253.534,71

g) Izplačilo dobička
B.2 Celotni vseobsegajoči donos
poročevalskega obdobja
a) Vnos čitega poslovnega izida
poročevalskega obdobja
c) Sprememba rezerv, nastalih zaradi
vrednotenja finančnih naložb po
pošteni vrednosti
č) Druge sestavine vseobsegajočega
donosa poročevalskega obdobja
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5.2. Razkritje postavk v računovodskih izkazih
Računovodski izkazi podjetja so pripravljeni v skladu z računovodskimi in
poročevalskimi zahtevami slovenskih računovodskih standardov 2016 (v nadaljevanju
SRS) in Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (v nadaljevanju ZGD). Razkritja so
razdeljena v naslednje skupine:
▷ splošna razkritja,
▷ razkritja postavk v bilanci stanja,
▷ razkritja postavk v izkazu poslovnega izida,
▷ razkritja postavk v izkazu denarnih tokov in izkazu gibanja kapitala ter
▷ druga razkritja.
Podjetje uporablja za razkritja določila Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskih
računovodskih standardov. Menimo, da določila po Zakonu o gospodarskih družbah
in Slovenskih računovodskih standardih zadoščajo za resničen in pošten prikaz
poslovanja podjetja. Računovodski izkazi so izdelani v skladu z SRS ter v skladu z vsemi
zahtevami vseh ustreznih standardov in vsemi ustreznimi stališči ter pojasnili.
Računovodski izkazi upoštevajo temeljne računovodske predpostavke (upoštevanje
nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti poslovanja),
kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in splošna pravila vrednotenja.
Teoretično možne postavke, ki pri podjetju ne prehajajo v poštev, se v računovodskih
izkazih ne navajajo.

www.jeko.si
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Bistvene računovodske usmeritve

A. DOLGOROČNA SREDSTVA: 2.476.804,95 EUR

Podjetje izjavlja, da so bile v poslovnem letu uporabljene iste računovodske usmeritve
in metode kot v zadnjem letnem računovodskem izkazu.

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve: 9.050,36 EUR

Podjetje vodi zaloge materiala po sistemu dejanskih cen in obračunava njihovo
porabo po metodi FIFO.
Podjetje oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine na podlagi letno
izračunanega aktuarskega izračuna in rezervacije za namen saniranja ob zaprtju in po
zaprtju deponije Mala Mežakla. Več o oblikovanih rezervacijah je zapisano v poglavju
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve.
Vsi izračuni v izkazih so v denarni enoti evro. Postavke, ki se izvorno glasijo na tujo
valuto se preračunajo v domačo na podlagi referenčnega tečaja ECB Banke Slovenije.
Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo mesečno na podlagi zapadlosti terjatev.
Oblikuje se popravek vrednosti vseh terjatev ločeno v višini 100 % za fizične osebe z
zapadlostjo nad enim letom in v višini 100 % za pravne osebe z zapadlostjo nad tremi
leti.
Za merjenje opredmetenih osnovnih sredstev, po njihovem prepoznanju, se uporablja
model nabavne vrednosti. Osnovna sredstva podjetja se amortizirajo po stopnjah, ki
se določijo ob aktiviranju vsakega osnovnega sredstva. Uporabljajo se amortizacijske
stopnje, ki ne presegajo stopenj, določenih z Zakonom o davku od dohodkov pravnih
oseb, in ustrezajo amortizacijskim stopnjam, določenim z Uredbo o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Pri vseh sredstvih se za obračun stroškov amortizacije za posamezno poslovno leto ter
v obračunskih obdobjih znotraj leta uporablja enakomerna časovna metoda.
Podjetje, kot izvajalec gospodarske javne službe, poslovnih najemov osnovnih
sredstev gospodarske infrastrukture za opravljanje dejavnosti gospodarske javne
službe ne pripoznava kot sredstva, ampak pripozna najemnine, povezane s temi
najemi, kot odhodke na podlagi enakomerne časovne metode skozi celotno trajanje
najema, skladno s SRS 1.63. V izkazih so najemi infrastrukture prikazani ločeno.

Neopredmetena sredstva v podjetju zajemajo naložbe v dolgoročne premoženjske
pravice (računalniški programi) ter neopredmetena sredstva v izdelavi. V knjigah se ne
izkazuje neopredmetenih sredstev, ki bi bila pridobljena z državno oziroma občinsko
podporo. V letu 2021 je bilo kupljenih več kosov programske opreme MS Windows v
višini 1.032,06 EUR.
Preglednica 25: Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
Vrsta
Neopredmetena OS -nabavna vrednost
-popravek vrednsoti
-neodpisana vrednost
Dolgoročno odloženi stroški
SKUPAJ

Stanje
Aktiviranje Amortizacija
1. 1. 2021
65.584,63
1.032,06
55.406,34
3.901,16
10.178,29
0,00
10.178,29

Stanje
31. 12. 2021
66.616,69
59,307,50
7.309,19
1.741,17
9.050,36

II. Opredmetena osnovna sredstva: 2.346.962,58 EUR
Opredmetena osnovna sredstva sestavljajo zemljišča, zgradbe, druge naprave in
oprema, drobni inventar in opredmetena sredstva v gradnji oziroma izdelavi. Javno
podjetje med opredmetenimi osnovnimi sredstvi ne izkazuje sredstev, ki so bila
financirana z dotacijami oziroma z državnimi podporami. V letu 2021 ni bilo izvedeno
nobeno prevrednotenje zaradi slabitve sredstev. V evidencah je bila izkazana vrednost
stavbe na Cesti maršala Tita 49, Jesenice, skupaj s stavbnim zemljiščem. V letu 2021
se je izvedel popravek in se zemljišče, na katerem stoji stavba, vodi med vrednostjo
zemljišča. Popravek je razviden v preglednici spodaj.
Preglednica 26: Opredmetena sredstva podjetja
Zemljišča

Podjetje je polovični lastnik podjetja Karavanška voda, d.o.o., skupaj s podjetjem
Komunala Kranjska Gora, d.o.o., ki še ne opravlja dejavnosti.

Nabavna vrednost

Teoretično možne postavke, ki pri podjetju ne prehajajo v poštev, se v računovodskih
izkazih ne navajajo.

Prilagoditve za nazaj

Razkritja postavk v bilanci stanja

Aktiviranje

SREDSTVA: 10.995.963,75 EUR

Zmanjšanje (prodaje, odpisi)

Stanje 1. 1. 2021
Začetno stanje 1. 1. 2021

Zgradbe

Zgradbe
(najem)

Oprema

Oprema Investicije v
(najem) teku, avansi

234.791,80 1.090.483,34 315.448,00 3.919.814,24 63.203,11

Stanje 31. 12. 2021

0,00 5.623.740,49
0,00

234.791,80 1.090.483,34 315.448,00 3.919.814,24 63.203,11

Nabava - povečanje
Prenosi med konti

SKUPAJ

2.047,49
90.925,00

248.863,28

0,00 5.623.740,49
251.942,83

251.942,83

–251.942,83

–1.032,06

–90.925,00

0,00
–57.224,26

325.716,80 1.001.605,83 315.448,00 4.111.453,26 63.203,11

–57.224,26
0,00 5.817.427,00

Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2021

0%
23 %

DOLGOROČNA SREDSTVA
KRATKOROČNA SREDSTVA

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
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Začetno stanje 1. 1. 2021
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42.270,02 2.902.352,54 34.940,65

0,00 3.257.535,03
0,00

0,00

277.971,82

42.270,02 2.902.352,54 34.940,65

Zmanjšanje (prodaje, odpisi)

0,00 3.257.535,03

–54.148,30

Amortizacija

16.464,48
0,00

294.436,30

21.135,02

214.173,15 15.305,04

–54.148,30
0,00

267.077,69

63.405,04 3.062.377,39 50.245,69

0,00 3.470.464,42

234.791,80

812.511,52 273.177,98 1.017.461,70 28.262,46

0,00 2.366.205,46

Neodpisana vrednost 31. 12. 325.716,80

707.169,53 252.042,96 1.049.075,87 12.957,42

0,00 2.346.962,58

Neodpisana vrednost 1. 1.

Slika 3: Sredstva podjetja na dan 31. 12. 2021 glede na ročnost

277.971,82

Prilagoditve za nazaj

Stanje 31. 12. 2021

77 %

0,00

Način obračunavanja stroškov amortizacije je opisan pri razkritjih stroškov
amortizacije. V letu 2021 podjetje ni spreminjalo amortizacijskih stopenj. Investiralo je
v opredmetena osnovna sredstva v višini 251.942,83 EUR. Nabavljena sredstva večje
vrednosti v letu 2021 so bila smetarsko vozilo, tovorno vozilo Crafter in pet pokritih
zabojnikov Abroll.
www.jeko.si
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Preglednica 27: Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva podjetja na dan 31. 12. 2021
Vrsta OS
Neopredmetena OS
Naložbene nepremičnine
Zemljišče
Vlaganje v nepremič.v tuji lasti
Zgradbe
Zgradbe (najem)
Oprema
Oprema (najem)
SKUPAJ

Nabavna
vrednost
66.616,69
14.901,21
325.316,80
7.372,58
994.633,25
315.448,00
4.111.453,26
63.203,11
5.898.944,90

Popravek
vrednosti
59.307,50
3.037,20
0,00
5.160,86
289.275,44
63.405,04
3.062.377,39
50.245,69
3.532.809,12

Preglednica 31: Zaloga materiala in blaga

Neodpisana
vrednost
7.309,19
11.864,01
325.316,80
2.211,72
705.357,81
252.042,96
1.049.075,87
12.957,42
2.366.135,78

Zaloga materiala
Zaloga blaga
Predujmi za zaloge
SKUPAJ

Vrsta terjatve
Kupci
Zaračunane obresti
Terjatve do države
Druge terjatve
Skupaj poslovne terjatve

Preglednica 28: Naložbene nepremičnine

Preglednica 29: Dolgoročne finančne naložbe
Zavarovalnica Triglav

108.928,00

88.800,00

Preglednica 30: Gibanje dolgoročnih finančnih naložb
Neodpisana vrednost

Naložbe v deleže

Stanje 1. 1. 2021
Prevrednotenje - okrepitve
Stanje 31. 12. 2021

88.800,00
20.128,00
108.928,00

Podjetje ima v lasti 2.960 delnic Zavarovalnice Triglav, d.d., ki jih je podjetje pri
začetnem prepoznanju razvrstilo med za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. Od
leta 2007 je podjetje soustanovitelj podjetja Karavanška voda družba za polnjenje
pijač d.o.o., v katerem ima vložek v osnovni kapital v višini 3.750,00 EUR, kar
predstavlja polovični delež. Za vložek v podjetje Karavanška voda družba za polnjenje
pijač d.o.o., je bil oblikovan popravek vrednosti.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA: 8.512.363,91 EUR
II. Zaloge: 179.911,17 EUR
Podjetje vodi zaloge materiala po sistemu dejanskih cen in obračunava njihovo
porabo po metodi FIFO. Med zalogo so materiali v centralnem skladišču, pogonsko
gorivo in pisarniški material. Trgovsko blago so proizvodi pogrebne dejavnosti. Ob
popisu zalog materiala je bilo ugotovljenega 1.119,88 EUR primanjkljaja in 1.400,47
EUR inventurnega viška.
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Nominalni znesek

Popravek vrednosti

2.130.325,34
2.634,48
220.936,41
3.507,16
2.357.403,39

253.907,95
1.983,40
0,00
0,00
255.891,35

Realno poplačljivi
znesek
1.876.417,39
651,08
220.936,41
3.507,16
2.101.512,04

Med poslovnimi terjatvami so celotne terjatve do kupcev, tako zapadle kot nezapadle.
Terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2021 so bile 2.086.954,22 EUR, od tega jih je 81 %
nezapadlih, 9 % zapadlih do enega leta in 10 % zapadlih nad eno leto. Oblikovanih je
253.90,95 EUR popravkov vrednosti terjatev, kar je 53.969,90 EUR manj kot preteklo
leto. Popravki vrednosti terjatev so se v zadnjih petih letih skoraj prepolovili.
Zmanjšanje je tudi odraz spremenjenega načina dela na področju izterjave. Na
postavki terjatve do države so izkazane terjatve za vstopni DDV, DDPO in terjatve za
refundacije nadomestil plač.

IV. Dolgoročne finančne naložbe: 108.928,00 EUR
Leto 2020

169.068,57
13.340,54
1.670,00
184.079,11

Podjetje izkazuje kratkoročne poslovne terjatve v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin,
ob predpostavki, da bodo plačane.

Stanje
Stanje
Aktiviranje Amortizacija
1. 1. 2021
31. 12. 2021
14.901,21
0,00
14.901,21
2.843,49
193,71
3.037,20
12.057,72
11.864,01

Leto 2021

169.106,86
9.134,31
1.670,00
179.911,17

Preglednica 32: Poslovne terjatve na dan 31. 12. 2021

Naložbene nepremičnine v izkazu stanja so počitniški objekti, ki se koristijo za poletna
letovanja. Naložbene nepremičnine se ovrednotijo po nabavni vrednosti. V letu 2021
je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje počitniškega objekta v višini 4.757,47 EUR.

Naložbene nepremič. -nabavna vrednost
-popravek vrednsoti
-neodpisana vrednost

Leto 2020

IV. Kratkoročne poslovne terjatve: 2.101.512,04 EUR

III. Naložbene nepremičnine: 11.864,01 EUR

Vrsta

Leto 2021

Preglednica 33: Terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2021
Konto
Terjate do kupcev v državi
Terjatve do kupcev - ogrevanje
Terjatve do kupcev - komunalne stor.
Terjatve do kupcev - oskrba z vodo
Terjatve do kupcev - zemeljski plin
Terjatve do kupcev - zemeljski plin
Terjatve do kupcev - najem. grobov
SEŠTEVEK
Kupci stečaji
Osebni stečaji
Popravek vrednosti
Popravek vrednosti-stečaj
Popravek vrednosti-osebni stečaj
SEŠTEVEK
SKUPAJ

120000
120002
120003
120004
120005
120006
120007
120900
120901
129000
129900
129901

Stanje
in Popravek
do Zapadlo nad Dvomljive
terjatev
Nezapadlo Zapadlo
sporne
1 leta
1 letom
terjatev
31. 12. 2021
terjatve
1.180.483,16 1.111.768,92
50.683,07
18.031,17
72.372,32
72.372,32
502.129,75 317.968,03
96.604,86
87.556,85
179.928,22 124.053,25
30.088,31
25.786,66
82.481,80
70.898,59
4.277,84
7.303,98
67.041,08
61.320,25
5.696,99
25,41
2.517,89
1.728,65
789,24
2.086.954,22 1.686.009,04 189.079,72 211.865,63
0,00
0,00
12.214,45
12.214,45
31.156,67
31.156,67
–210.536,83
–210.536,83
–12.214,45
–12.214,45
–31.156,67
–31.156,67
–210.536,83
0,00
0,00
0,00
43.371,12 –253.907,95
1.876.417,39 1.686.009,04

189.079,72

211.865,63

43.371,12

–253.907,95

Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo na podlagi zapadlosti terjatev, ločeno za
terjatve, ki se nanašajo na fizične in pravne osebe. Oblikuje se popravek vrednosti
vseh terjatev z zapadlostjo nad:
▷ enim letom za fizične osebe v višini 100 % in
▷ tremi leti za pravne osebe v višini 100 %.
Nobena terjatev ni zavarovana. Ocenjujemo, da gre za zmerno izpostavljenost
tveganju zaradi plačilne nediscipline. Tveganje omejujemo z ukrepi izterjave, postopki
www.jeko.si
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začasnega prenehanja opravljanja storitev (omejitev dobave vode, zaprtje dobave
plina), s predplačili, z zahtevo o poravnavi vseh zapadlih obveznosti in s sodnimi
postopki izterjave. Problematične so predvsem terjatve pravnih oseb, kjer so bili
uvedeni postopki prisilne poravnave ali stečaja in terjatev do občanov, kjer zaradi
specifičnih primerov tveganja ni mogoče zmanjšati.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: 10.995.963,75 EUR

Preglednica 34: Gibanje popravka vrednosti terjatev v letu 2021
Stanje
1. 1. 2021

Odpisi in
plačila

Novi
popravki

Stanje
31. 12. 2021

Popravek vrednosti terjatev

307.877,85

104.825,64

50.855,74

253.907,95

Preglednica 35: Terjatve do kupcev glede na rok zapadlosti
1-30

Znesek odprtih terjatev do občanov
Znesek odprtih terjatev do drugih
SKUPAJ

434.788,50
1.251.220,54
1.686.009,04

Znesek odprtih terjatev do občanov
Znesek odprtih terjatev do drugih
SKUPAJ

91-180
22.458,58
3.993,55
26.452,13

43.520,90
45.949,43
89.470,33

31-60
20.182,01
6.898,88
27.080,89

2%

61-90
14.326,36
3.171,96
17.498,32

181- 365
Nad 1 leto
Skupaj
26.222,15 187.652,88
749.151,38
2.355,73
24.212,75 1.337.802,84
28.577,88 211.865,63 2.086.954,22

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

49 %

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Slika 4: Obveznosti do virov sredstev podjetja na dan 31. 12. 2021

A. KAPITAL: 3.385.155,29 EUR
Vse kapitalske postavke kažejo stanje kapitala, ki pripada lastnikom v skladu z deleži
v osnovnem kapitalu. Občina Jesenice ima poslovni delež v višini 92,93 % osnovnega kapitala
podjetja in Občina Žirovnica v višini 7,07 %.

I. Vpoklican kapital: 1.329.148,70 EUR
Osnovni kapital podjetja, kot ena bistvenih sestavin kapitala, znaša 1.329.148,70 EUR
in je razviden iz akta o ustanovitvi in vpisan v sodni register ob ustanovitvi.

V. Denarna sredstva: 6.230.940,70 EUR
Na tej postavki je zajeto stanje na transakcijskem računu, denar na poti, gotovina v
blagajni in kratkoročni depozit za finančno jamstvo. Knjigovodsko stanje je usklajeno
z inventurnim stanjem.
Preglednica 36: Pregled denarnih sredstev po njihovih vrstah
Gotovina v blagajni
Denarna sredstva na bančnih računih
Kratkoročni depoziti
SKUPAJ

KAPITAL
31 %

Popravek

Nezapadle

0%

18 %

Leto 2021

Leto 2020

2.000,03
1.451.737,67
4.777.203,00
6.230.940,70

2.000,00
1.612.138,47
3.974.337,00
5.588.475,47

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE: 6.776,21 EUR
V okviru te kategorije podjetje izkazuje vnaprej plačane članarine in odškodninske
zahtevke do zavarovalnic.

IZVENBILANČNA EVIDENCA

II. Kapitalske rezerve: 198.619,84 EUR
Kapitalske rezerve na dan 31. 12. 2021 znašajo 198.619,84 EUR in so sestavljene le iz
zneskov odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. Kapitalske
rezerve pripadajo vsem družbenikom v skladu z deleži v osnovnem kapitalu.

III. Rezerve iz dobička: 407.936,10 EUR
Zakonske rezerve (132.914,87 EUR) znašajo 10 % oblikovanega osnovnega kapitala
podjetja. Druge rezerve iz dobička na dan 31. 12. 2021 znašajo 275.021,23 EUR.
Rezerve iz dobička se oblikujejo in porabljajo v skaldu s 64. Členom ZGD-1.

IV. Presežek iz prevrednotenja: –49.308,70 EUR
V letu 2021 se je vrednost delnic Zavarovalnice Triglav okrepila za 20.128,00 EUR.
Skupno prevrednotenje znaša 83.343,45 EUR. Oblikovan presežek rezervacij za
jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi se je ponovno zmanjšal za 31.837,70
EUR in znaša sedaj –132.652,15 EUR.

VI. Prenesen čisti poslovni izid: 1.364.243,94 EUR

V izvenbilančni evidenci imamo evidentiranih 33.225.742,08 EUR, ki se nanašajo na
osnovna sredstva infrastrukture, ki jih ima podjetje v najemu (31.943.884,35 EUR) in
vrednost prejetih menic za zavarovanje dobaviteljevih plačil (1.281.857,73 EUR).

V tej postavki je izkazan preneseni čisti dobiček poslovanja iz preteklih let ter dobiček
zaradi prevrednotenja oblikovanih rezervacij za aktuarski izračun. Podrobnejši opis je
v poglavju Izkaz bilančnega dobička.

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta: 134.515,41 EUR
Podjetje je v poslovnem letu 2021 ustvarilo celotni dobiček v višini 147.614,07 EUR.
Obračunan in plačan je bil davek iz dohodka pravnih oseb v višini 10.332,68 EUR. Čisti
poslovni izid poslovnega leta 2021 je 137.281,41 EUR. Uprava je del tega bilančnega
dobička v znesku 2.766,00 EUR v skladu z določbo četrtega odstavka 64. člena ZGD
že v zaključnem računu namenila za oblikovanje zakonskih rezerv in drugih rezerv.
Podrobnejši opis je v poglavju Izkaz bilančnega dobička.
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B.REZERVACIJEINDOLGOROČNEPASIVNEČASOVNERAZMEJITVE:5.369.384,14EUR
Največji znesek rezervacij, 4.710.504,00 EUR, se nanaša na sredstva za kritje stroškov
sanacije deponije Mala Mežakla. Podjetje ima za odlaganje odpadkov pridobljeno
okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje deponije Mala Mežakla št.
35407-5/2009-18 z dne 29. 11. 2011. Na podlagi tega dovoljenja mora podjetje
zbirati sredstva za namen saniranja deponije za čas zapiranja in trideset let po zaprtju
deponije. Vsako leto se skozi zaračunavanje storitev zberejo sredstva in oblikujejo
rezervacije v višini načrtovanega stroška. Na osnovi izdelanega Tehničnega poročila o
topografiji območja odlagališča za potrebe uskladitve finančnega jamstva, je bilo
treba spremeniti načrt zbiranja sredstev za finančno jamstvo za deponijo Mala Mežakla
iz leta 2015. Ugotovljeno je bilo, da bo deponijski prostor omogočal odlaganje
odpadkov do polovice leta 2024, zato se je načrt zbiranja sredstev ustrezno povečal
na pol milijona evrov letno. V letu 2021 je bilo na novo oblikovanih 492 tisoč evrov
rezervacij za zaprtje in obdobje po zaprtju deponije Mala Mežakla.
Ocenjeni stroški gradbenih zapiralnih del na deponiji Mala Mežakla po noveliranem
projektantskemu predračunu elaborata zapiranja deponije iz aprila 2021 znašajo 3,4
milijona evrov. Glede na trenutne podatke o zapolnitvi deponije v letu 2024 ne
pričakujemo pomembne rasti cen, zato ocenjujemo, da bo vrednost teh del znašala
okoli 3,3 milijona evrov, kar je skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem.
Poleg ocenjene vrednosti gradbenih zapiralnih del bodo nastajali tudi sprotni stroški,
kot so monitoringi, čiščenje drenažnih sistemov in bazenov, vzdrževanje plinskega
sistema, vzdrževanje sistema odvajanja izcedne vode, izcedne vode, vzdrževanje
dostopa … Na podlagi noveliranega projektantskega predračuna ocenjujemo tudi, da
bodo stroški vzdrževanja deponije v času zapiranja znašali okrog 90 tisoč evrov letno.
Na ta način bo družbi po zaključenem zapiranju za pokrivanje stroškov vzdrževanja
deponije ostalo še okoli 2,7 milijona evrov.
Na dan 31. 12. 2021 ima podjetje oblikovane rezervacije za kritje stroškov sanacije
deponije v času zapiranja in v času po zaprtju deponije v višini 4.710.504,00 EUR. Do
predvidenih 5.946.504,00 EUR mora podjetje oblikovati še 1.236.000,00 EUR
rezervacij do predvidoma polovice leta 2024 oz. do zapolnitve odlagalnega polja.
Ocenjujemo, da oblikovane rezervacije ustrezajo.

Preglednica 37: Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Stanje
1. 1. 2021
Jubilejne nagrade in odpravnine
562.900,03
Rezervacije za kritje stroškov sanacije deponije 4.218.504,00
Prejete nagrade za invalide
30.489,22
Rezervacije za sodne spore
0,00
Dotacija JAPTI za dalj.odčit.števcev
415,99
Najemnine za grob
6.051,27
SKUPAJ
4.818.360,51
Vrsta rezervacije in dolgoročne PČR

Povečanja

I. Dolgoročne finančne obveznosti: 246.116,77 EUR
Dolgoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na del obveznosti, ki so daljše od
leta dni. Vozila v najemu so bila pridobljena s finančnim leasingom. Zgradba je
sredstvo, ki jo ima podjetje v najemu. Prikazana sredstva uporablja podjetje za
opravljanje dejavnosti in pravno niso last podjetja.
Preglednica 38: Dolgoročne finančne obveznosti
Vrsta

Znesek dolga

Obr.mera

Zapadlost Tveganje Zavarovanje

Sredstva pridobljena z najemom- vozila
1.124,6812-mes. EURIBOR 09.03.2023
Sredstva pridobljena z najemom- zgradba 244.992,09 2,85 % nesprem. 31.12.2033
SKUPAJ
246.116,77

V letu 2021 je moralo podjetje, za delovno nesrečo iz leta 2017, Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije plačati polovičen toženi znesek. V teku je tudi
tožba udeleženke delovne nesreče za plačilo odškodnine. Oblikovane so rezervacije
v ocenjeni višini glavnice, ki presegajo zavarovalno vsoto, brez obresti in stroškov.

III. Kratkoročne poslovne obveznosti: 1.722.379,57 EUR
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49.483,17
0,00
16.070,13
0,00
158,40
978,76
66.690,46

Stanje
31. 12. 2021
598.570,65
4.710.504,00
29.474,56
25.035,53
257,59
5.541,81
5.369.384,14

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI: 246.116,77 EUR

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI: 1.993.655,42 EUR
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Zmanjšanja

85.153,79
492.000,00
15.055,47
25.035,53
0,00
469,30
617.714,09

Podjetje ima oblikovane rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi,
ki se oblikujejo na podlagi aktuarskega izračuna, ki vsako leto izračuna znesek
obveznosti za jubilejne nagrade in odpravnine za obdobje naslednjih pet let.
Rezervacije so bile izračunane na osnovi naslednjih predpostavk:
▷ verjetnost smrtnosti (SLO2007, selekcijski faktor za aktivno populacijo 75 %),
▷ verjetnosti invalidnosti,
▷ upokojevanje v skladu z modelom na osnovi Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (SPIZ-2, Ur. l. RS št. 96/2012),
▷ fluktuacija kadrov (3 % v intervalu do 40 let, 2 % v intervalu od 41 do 50 let in 0 %
v intervalu od 51 let),
▷ diskontna stopnja 0,9852 %,
▷ rast plač v Republiki Sloveniji 4 %,
▷ rast plač v podjetju 3,5 %,
▷ prispevna stopnja delodajalca 16,1 % (v primeru izplačil, ki so višja od zneskov, ki
jih določa Uredba o davčni obravnavi stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja (Ur. l. RS št. 140/2006 in 76/2008),
▷ rast zneskov iz Uredbe 0,25 %.

Med dolgoročno odloženimi prihodki so izkazani zneski, ki se nanašajo na oproščene

Stran

prihodke za invalide nad kvoto, določeno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov, daljinsko odčitavanje števcev in vnaprej plačane najemnine za
grobno mesto.

ni
ni

da
ni

II. Kratkoročne finančne obveznosti: 271.275,85 EUR
Podjetje ima med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi del zneska dolgoročnih
finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju do enega leta po datumu
bilance stanja.
Preglednica 39: Kratkoročne finančne obveznosti
Vrsta
Sredstva pridobljena z
najemom- vozila
Sredstva pridobljena z
najemom- zgradba
Obveznost do uprave
Obveznost za izplačilo
dobička Občina Jesenice
SKUPAJ

Znesek dolga

Obr.mera

Zapadlost

Tveganje Zavarovanje

13.444,79 12-mes. EURIBOR

v letu 2022

ni

da

18.363,25

v letu 2022

ni

ni

2.697,16

v letu 2022

ni

ni

236.770,65

v letu 2022

ni

ni

2,85 % nesprem.

271.275,85

Podjetje plačuje obveznosti do dobaviteljev v pogodbeno dogovorjenih rokih
oziroma v skladu s splošnimi plačilnimi pogoji. Obveznosti do dobaviteljev niso
zavarovane.
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Preglednica 40: Kratkoročne poslovne obveznosti
Vrsta obveznosti
a) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
obveznosti do domačih dobaviteljev
obveznosti do tujih dobaviteljev
b) Kratkoročne obveznsti do drugih
Prejete varščine
obveznosti do zaposlenih
obveznosti do države
druge kratkoročne obveznosti
c) SKUPAJ (a+b)

Leto 2021
1.289.094,08
1.285.631,86
3.462,22
433.285,49
3.000,00
300.935,42
111.616,87
17.733,20
1.722.379,57

Leto 2020
1.054.690,56
1.037.972,93
16.717,63
537.081,90
3.000,00
350.586,67
171.542,18
11.953,05
1.591.772,46

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE: 1.652,13 EUR
V okviru te postavke se izkazujejo vračunani prihodki za najem reklamnih panojev v
višini 400,00 EUR in DDV od danih predujmov.

Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida vsebuje vse prihodke in odhodke obdobja, ki so zaračunani ali
bremenijo podjetje. Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu obračunane
realizacije (upoštevaje nastanek poslovnega dogodka). Izkaz poslovnega izida je
sestavljen v obliki, ki je v skladu s SRS 21 prikazana kot različica I. Členitev postavk v
poslovnem izidu je skladna s SRS in drugimi davčnimi predpisi.
Po izdelavi davčne bilance je podjetje za leto 2021 zavezano k plačilu davka od
dohodka pravnih oseb po določilih Zakona od davkov od dohodkov pravnih oseb v
višini 10.332,66 EUR.

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE: 11.402.999,18 EUR

Preglednica 42: Drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki
Leto 2021
Izterjane terjatve, za katere je bil že oblikovan popravek terjatev
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Subvencije, državne podpore
a) Občina Jesenice
b) Občina Žirovnica
c) COVID 19-oprostitev plačila prispevkov
d) COVID 19-krizni dodatek
e) COVID 19-odrejena karantena
f) Refundacija boleznin (ZZZS)
Prihodki za pokrivanje plač invalidov
Prejete odškodnine od zavarovalnice
Prihodki od tožb
Nadomeščanje stroškov amortizacije v breme dolg.obv.
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI

51.434,80
3.278,69
83.351,60
0,00
0,00
0,00
0,00
3.144,09
80.207,51
15.572,57
57.415,44
20.201,74
655,96
231.910,80

Leto 2020 I 21/20
47.699,04
9.810,00
327.469,24
47.382,61
0,00
133.237,75
10.089,63
3.181,62
133.577,63
9.433,28
39.057,54
16.485,62
1.073,53
451.028,25

107,8
33,4
25,5

98,8
60,0
165,1
147,0
122,5
61,1
51,4

V letu 2021 je podjetje porabilo 15.572,57 EUR sredstev za plače invalidov nad kvoto,
določeno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, in 497,56
EUR na podlagi amortizacije osnovnih sredstev, ki so bila kupljena iz tega naslova.
V okviru subvencij ali podpor je podjetje v letu 2021 prejelo zgolj refundacijo boleznin
in povračilo odrejenih karanten.

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV: 6.650.682,84 EUR
Stroški blaga in materiala: 1.271.348,00 EUR

Preglednica 41: Čisti prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki
Ravnanje z odpadno vodo - javno
Ravnanje z odpadno vodo - tržno
Ravnanje z odpadki - javno
Ravnanje z odpadki - tržno
Pogrebno pokopališke storitve - javno
Vzdrževanje javnih površin - javno
Vzdrževanje javnih površin - tržno
Oskrba s pitno vodo - javno
Oskrba s pitno vodo - tržno
Oskrba z zemeljskim plinom - javno
Oskrba z zemeljskim plinom - tržno
Podporni procesi
SKUPAJ ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI: 231.910,80 EUR

Leto 2021

Leto 2020

I 21/20

2.005.515,02
67.978,12
3.419.220,38
1.120.074,03
585.218,26
1.765.403,06
288.976,77
1.298.193,06
132.438,04
668.046,30
17.608,79
34.327,35
11.402.999,18

1.907.904,19
74.808,33
4.354.870,85
856.517,71
733.793,55
1.487.261,29
276.667,96
1.183.353,82
83.106,14
638.786,93
14.634,57
31.996,79
11.643.702,13

105,1
90,9
78,5
130,8
79,8
118,7
104,4
109,7
159,4
104,6
120,3
107,3
97,9

Preglednica 43: Stroški blaga in materiala
Vrsta stroška
Porabljen material
Porabljen pomožni material
Porabljen energent za distribucijo
Porabljena električna energija
Porabljeno pogonsko gorivo
Odpis materiala
Pisarniški material in strokovna literatura
Stroški materiala
Nabavna vrednost blaga
SKUPAJ

Leto 2021
408.177,57
168.152,87
326.729,54
116.016,39
195.366,70
580,32
17.522,91
1.232.546,30
38.801,70
1.271.348,00

Strukt.
33,1
13,6
26,5
9,4
15,9
0,0
1,4
100,0
100,0

Leto 2020
365.251,91
184.188,75
320.011,26
125.367,51
157.602,19
729,60
17.212,23
1.170.363,45
49.686,28
1.220.049,73

Strukt. I 21/20
31,2

111,8

15,7

91,3

27,3

102,1

10,7

92,5

13,5

124,0

0,1

79,5

1,5

101,8

100,0

105,3

100,0

78,1
104,2

V letu 2021 je bil višji strošek porabe osnovnega izdelavnega materiala. Zaradi višje
cene goriva je bil višji tudi strošek pogonskega goriva.

Cene izvajanja gospodarskih javnih služb se v letu 2021 niso spreminjale, razen
omrežnin v občini Jesenice. V občini Jesenice veljajo nove cene od 1. 3. 2020 dalje za
storitev odvajanja in oskrbe s pitno vodo, omrežnina je v veljavi od 1. 1. 2021. Cene
čiščenja odpadne vode in zbiranja odpadkov so se spremenile 1. 3. 2020. V občini
Žirovnica so se 1. 3. 2020 spremenile cene odvajanja odpadne vode, zbiranja
odpadkov in oskrbe s pitno vodo. Cene so objavljene na spletni strani www.jeko.si.

Stran

46

JEKO, d.o.o. Letno poročilo 2021

www.jeko.si JEKO, d.o.o.

Stran

47

Stroški storitev: 5.379.334,84 EUR

Preglednica 45: Stroški dela
Vrsta stroška

Preglednica 44: Stroški storitev
Vrsta stroška
Prevozne storitve
Storitve povezane z vzdrževanjem
Najemnine za infrastrukturo
Druge najemnine
Povračila stroškov v zvezi z delom
Plačilni promet in bančne storitve
Intelektualne in osebne storitve
Revizija
Zavarovalne premije
Reklama in reprezentanca
Storitve fizičnih oseb
Druge storitve
SKUPAJ

Leto 2021
7.249,41
609.694,90
1.499.059,96
17.605,34
4.014,89
33.936,78
235.958,27
11.400,00
145.542,20
20.979,91
14.368,93
2.779.524,25
5.379.334,84

Strukt.
0,1
11,3
27,9
0,3
0,1
0,6
4,4
0,2
2,7
0,4
0,3
51,7
100,0

Leto 2020
7.975,06
554.294,62
1.454.576,99
20.601,85
2.505,22
20.601,52
195.960,02
11.200,00
136.103,36
9.732,25
7.518,79
3.046.594,33
5.467.664,01

Strukt. I 21/20
0,1

90,9

10,1

110,0

26,5

103,1

0,4

85,5

0,0

160,3

0,4

164,7

3,8

113,9

0,2

101,8

2,5

106,9

0,2

215,6

0,1

191,1

55,6

91,2

100,0

98,2

Podjetje je porabilo za storitve vzdrževanja infrastrukture v najemu 253.376,24 EUR in
356.318,66 EUR za storitve sprotnega vzdrževanja. V primerjavi s preteklim letom je
bil povečan obseg popravil strojev za izvajanje zimske službe, vozil. Izvajala so se
popravila ograj na vodnih zajetjih, izveden je bil servis grabelj in urejen iztok na čistilni
napravi. Na deponiji Mala Mežakla so bila izvedena vzdrževalna dela na sistemu
odplinjanja. Izvajalo se je tudi prekrivanje odlagalnega polja s prekrivno folijo.
Povračila stroškov v zvezi z delom so bila višja kot preteklo leto, ker so se zaposleni,
zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa, vozili z lastnimi vozili.
Strošek intelektualnih in osebnih storitev je bil višji v primerjavi s preteklim letom
predvsem zaradi geodetskih storitev, ki so bile pretežno povezane s posnetki
obstoječega odlagalnega polja in izmerami tras cevovodov. Ravno tako so bili s tem
povezani višji stroški geoinformacijskega sistema zajema podatkov.
V poslovnem letu 2021 smo izvedli akcijo za promocijo odjema zemeljskega plina za
eno ali dve leti. V ta namen so bila razdeljena promocijska darila. Ravno tako smo
promocijska darila razdelili učencem osnovnih šol, ki smo jih obiskali z namenom
osveščanja. Strošek reprezentance je bil 453,59 EUR.
Strošek storitev za gradbena in strojna dela je bil v tem poslovnem letu
245.010,67 EUR. Več kot polovica stroškov storitev so druge storitve, predvsem zaradi
stroška obdelave, ki je v letu 2021 znašal 1.134.006,59 EUR. Med stroški drugih
storitev se je povečal strošek analiz vode, poštnih storitev, počitniškega dela ter za
194.165,06 EUR strošek zunanjih izvajalcev, ki izvajajo pluženje in posipanje.

STROŠKI DELA: 3.541.903,33 EUR
Podjetje je v letu 2021 obračunavalo plače, druge prejemke iz delovnega razmerja in
povračila stroškov delavcem v skladu s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti.
Pri tem se je upošteval Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih
drugih prejemkov (ZPSDP).

1. Stroški plač
Plače zaposlencev
Nadomestila plač zaposlencev
2. Stroški pokojninskih zavarovanj
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj
4. Drugi stroški dela
Prevozi na delo in iz dela
Prehrana med delom
Regres za letni dopust
Krizni dodatek
Boniteta za telefon
Solidarnostne pomoči
Odpravnine
Odpravnine - pogodba za določen čas
5. Rezervacije za zaposlence
SKUPAJ (1+2+3+4+5)

Leto 2021

Leto 2020

I 21/20

2.504.947,84
2.384.720,57
120.227,27
45.152,51
407.109,16
527.149,98
115.081,70
154.542,24
143.749,99
0,00
6.820,00
8.612,87
98.124,50
218,68
57.543,84
3.541.903,33

2.671.186,98
2.500.366,47
170.820,51
48.762,82
432.833,24
491.743,10
111.558,70
151.350,22
155.624,99
52.394,58
7.159,00
12.743,86
0,00
911,75
18.957,19
3.663.483,33

93,8
95,4
70,4
92,6
94,1
107,2
103,2
102,1
92,4
95,3
67,6
24,0
303,5
96,68

Konec leta 2020 je bil sprejet nov Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest, ki ureja
notranjo organizacijo podjetja in opredeljuje delovna mesta, ki so potrebna, da se
delovni proces v podjetju organizira tako, da se dosežejo cilji podjetja. Namen
sprejetja novega Pravilnika je bilo ustvarjanje pogojev za učinkovito notranjo
organizacijo in racionalizacija izvajanja storitev obveznih in izbirnih gospodarskih
javnih služb.
Plače se v letu 2021 niso povečevale, v letu 2022 pa je predvidena nominalna
uskladitev plač z minimalno plačo, ki bo v letu 2022 višja za 50 evrov.
Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2021 je znašala mesečno 1.805,18 EUR.
Vsem zaposlenim je bil v mesecu februarju 2021 izplačan regres za letni dopust v
skladu s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti v višini 1.050,00 EUR in v juniju
2021 še drugi del v višini 200,00 EUR. Rezervacije za zaposlene so v višini izračuna na
podlagi aktuarskega izračuna, ki je v letu 2021 višji za 35.670,62 EUR. Več o tem ja
zapisano v poglavju Rezervacije pri razkritju postavk bilance stanja.
Direktor komunalnega podjetja je edini član uprave in prejema plačo na podlagi
individualne pogodbe o zaposlitvi, ki jo je z njim 1. 5. 2019 sklenil Svet ustanoviteljev.
Plača direktorja v letu 2021 je bila v višini 66.354,77 EUR. Po Zakonu o prejemkih
poslovodnih oseb v gospodarskih javnih službah v večinski lasti Republike Slovenije in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/2010, 8/2011 in 23/14) in
Uredbi o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih
prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 34/2010 in 52/2011) je znašala mesečna plača
direktorja 5.324,49 EUR. V skladu z zakonom pripada direktorju regres za letni dopust.
Izplačan je bil v višini 1.250,00 EUR in spremenljivi prejemek v višini 2.460,90 EUR kot
drugi del izplačila spremenljivega prejemka leta 2019. V letu 2021 spremenljivi
prejemek ni bil obravnavan na sejah Sveta ustanoviteljev. Uprava v letu 2021 ni prejela
nobenih sejnin, nagrad ali deležev v dobičku. Podjetje je subjekt javnega interesa,
vendar nov odlok o ustanovitvi podjetja še ni sprejet in posledično prav tako še ni
ustanovljen nadzorni svet.
Nihče od zaposlenih v podjetju v letu 2021 ni vložil zahteve za kakršna koli dodatna
izplačila na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta oziroma pogodbe o
zaposlitvi, s katerimi se podjetje ne strinja.

ODPISI VREDNOSTI: 325.436,85 EUR
Amortizacija se obračunava od vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev. Zneski, ki se vračunavajo v nabavno vrednost osnovnih sredstev, so
Stran

48

JEKO, d.o.o. Letno poročilo 2021

www.jeko.si

Stran

49

pojasnjeni pri razkritjih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih.
Preostale vrednosti pri osnovnih sredstvih ne določamo, zato je osnova za
amortizacijo enaka nabavni vrednosti osnovnih sredstev.
Osnovna sredstva podjetja se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju
vsakega osnovnega sredstva in so sledeče:
Preglednica 46: Amortizacijske stopnje
Vrsta sredstev

FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV: 5.032,00 EUR

Amortizacijska stopnja %

Neopredmetena dolgoročna sredstva
Gradbeni objekti
Oprema za opravljanje osnovne dejavnosti
Računalniška oprema
Drobni inventar

10,0 - 20,0
1,3 - 6,7
6,7 - 25,0
18,0 -25,0
25,0

Prihodki od dividend so prihodki, ki jih je podjetje prejelo od delnic Zavarovalnice
Triglav. Število delnic se ni spremenilo. Prihodki iz naslova dividend so 5.032,00 EUR.

FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV: 30.801,69 EUR
Preglednica 49: Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

Pri vseh sredstvih se za obračun stroškov amortizacije za posamezno poslovno leto ter
v obračunskih obdobjih znotraj leta uporablja enakomerna časovna metoda.
Preglednica 47: Odpisi vrednosti
Vrsta stroška
Amortizacija lastnih OS
Amortizacija drob.invent.
Amortizacija najema
SKUPAJ AMORTIZACIJA
Prevrednotovalni posl.odhodki
SKUPAJ ODPISI VREDNOSTI

Leto 2021

Strukt.

Leto 2020

226.152,11
8.580,39
36.440,05
271.172,55
54.264,30
325.436,85

69,5
2,6
11,2
83,3
16,7
100,0

239.442,07
9.009,62
42.677,44
291.129,13
41.426,74
332.555,87

Strukt. I 21/20
72,0
2,7
12,8
87,5
12,5
100,0

94,4
95,2
93,1
131,0
97,9

V poslovnem letu je bila amortizacija osnovnih sredstev nižja v primerjavi s preteklim
letom zaradi manjše nabave sredstev v letu 2021, novo nabavljena sredstva pa se niso
obrestovala polno leto. Preteklo leto je bila amortizacija višja tudi zaradi vrednosti
nabave sredstev iz naslova dokapitalizacije v letu 2019.
Podjetje je imelo iz naslova prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri osnovnih
sredstvih 3.075,96 EUR odhodkov zaradi odpisov sredstev in na podlagi
prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih 51.188,34 EUR
odhodkov. Ti odhodki se nanašajo na oblikovanje vrednosti popravkov, ki so opisani
v poglavju terjatev

DRUGI POSLOVNI ODHODKI: 943.818,95 EUR
Preglednica 48: Drugi poslovni odhodki
Vrsta stroška
Rezervacije za tožbo
Vodna povračila
Okoljska dajatev za odlaganje odpadkov
Rezervacije za sanacijo in vzdrževanje
deponije po zaprtju
Varstvo pri delu
Takse in sodni stroški
Nadomestilo za mest.zemljišče
Članarine
Odškodnine za zemljišča
Drugo
SKUPAJ DRUGI POSLOVNI ODHODKI

Leto 2021

Strukt.

25035,53
104.794,72
256.142,53

11,1

Leto 2020

Strukt. I 21/20
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Vrsta prihodka

Leto 2021

Prihodki od obresti
Drugi finančni prihodki
SKUPAJ

30.654,53
147,16
30.801,69

Strukt.
99,5
0,5

100,0

Leto 2020
31.934,75
741,71
32.676,46

Vrsta odhodka

Leto 2021

Tečajne razlike
Zamudne obresti
Obresti - aktuarski izračun
SKUPAJ

9,44
8.432,97
1.821,13
10.263,54

Strukt.
0,1
82,2
17,7
100,0

Leto 2020
7,08
0,00
4.061,34
4.068,42

52,1

297.000,00

39,5

165,7

14.437,04
17.244,87
13.399,59
9.683,00
5.310,39
5.771,28
943.818,95

1,5

12.612,16
11.551,96
13.333,59
9.299,60
4.260,80
17.571,17
751.733,34

1,7

114,5

1,5

149,3

1,8

100,5

1,2

104,1

Med drugimi prihodki so bili v letu 2021 prihodki inventurnega viška.

0,6

124,6

2,3

32,8

DRUGI ODHODKI: 43.500,68 EUR

100,0

125,6

100,0
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94,3

Strukt.
0,2

I 21/20
133,3

0,0
99,8

44,8

100,0

252,3

DRUGI PRIHODKI: 2.222,22 EUR

492.000,00

0,6

100,0

Podjetje je plačalo zamudne obresti na osnovi pravnomočne sodbe Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije o delovni nesreči iz leta 2017.

92,2

0,6

19,8

Preglednica 50: Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

96,9

1,0

96,0

2,3

FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI: 10.263,54 EUR

37,0

1,4

97,7

V okviru te kategorije podjetje izkazuje obresti, ki so vključene v obročno odplačilo za
vozila in sredstva, ki jih ima podjetje v najemu.

14,4

1,8

I 21/20

FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI: 9.745,63 EUR

27,1

0,0

Strukt.

Prihodki od obresti od vezanih sredstev so bili v višini 14.192,74 EUR, ostali del
predstavljajo plačane zamudne obresti kupcev storitev gospodarske javne službe
zaradi nepravočasnih plačil. Drugi finančni prihodki so predčasna plačila
dobaviteljem.

0,00
108.168,64
277.935,42

2,7

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo
poslovni izid. Največji strošek predstavljajo okoljska dajatev za odlaganje odpadkov in
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rezervacije za sanacijo in vzdrževanje deponije Mala Mežakla po zaprtju, ki je obvezno
po okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje deponije. Predstavljajo sredstva, ki so
na podlagi dovoljenja potrebna v času zapiranja in po zaprtju deponije. V skladu z
določili Uredbe o odlagališčih odpadkov bodo morali upravljavci deponij v takem
primeru deponijo sanirati in zagotoviti njeno vzdrževanje še v obdobju 30 let po
njenem zaprtju. V letu 2021 se je strošek povečal, ker bo deponija zapolnjena že v letu
2024 in ne konec leta 2026.

Preglednica 51: Drugi prihodki
Vrsta prihodka
Plačane odpisane terjatve
Drugi prihodki
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI

Leto 2021
783,97
1.438,25
2.222,22

Strukt.
35,3
64,7
100,0

Leto 2020
4.244,97
2.471,84
6.716,81

Strukt.

I 21/20

63,2

18,5

36,8

58,2

100,0

33,1

V okviru te kategorije podjetje izkazuje druge odhodke, kot so donacije in priznani
popusti. V letu 2021 je podjetje na podlagi sodbe I Pg 130/2020-24 plačalo 41.254,17
EUR Zavodu za zdravstveno zavarovanje za primer delovne nesreča zaposlene leta
2017.
www.jeko.si

Stran

51

Preglednica 52: Terjatve na dan 31. 12. 2021 do občin glede na zapadlost
Občina Jesenice
Občina Žirovnica
SKUPAJ

DAVEK IZ DOBIČKA: 10.332,66 EUR
Podjetje je v poslovnem letu v davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
ugotovilo osnovo za davek v višini 146.979,53 EUR, od katere je obračunalo davek po
stopnji 19 % v višini 10.332,66 EUR. Davčno osnovo v letu 2021 zmanjšujejo olajšave
za zaposlovanje invalidov (delno 45.728,50 EUR), prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje (45.600,35 EUR), donacije (1.080,00 EUR) in za izvajanje praktičnega dela
v strokovnem izobraževanju (188,25 EUR).

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA: 140.778,89 EUR
Po oblikovanju zakonskih rezerv v višini 2.766,00 EUR ostaja preostanek dobička v
višini 134.515,41 EUR, ki predstavlja čisti dobiček. O namenu tega dobička bo sprejet
sklep na seji Sveta ustanoviteljev.

1-30

31-365

Skupaj

532.670,70
97.337,69
630.008,39

95,81
0,00
95,81

0,00
0,00
0,00

532.766,51
97.337,69
630.104,20

Za izvajanje storitev gospodarskih javnih služb ima podjetje v najemu gospodarsko
javno infrastrukturo, za katero plačuje občinama najemnino v višini obračunane
amortizacije. Ta del stroška podjetje zaračunava uporabnikom storitev kot omrežnino
oziroma javno infrastrukturo. V letu 2021 je za najem infrastrukture podjetje plačalo
Občini Jesenice 1.403.841,71 EUR in Občini Žirovnica 343.678,44 EUR. Ostala
najemnina za infrastrukturo je bila plačana Občini Kranjska Gora v višini 79.559,04
EUR, kot solastnici deponije Mala Mežakla in čistilne naprave Jesenice, ki pa lastnica
podjetja, ter Komunali Radovljica 29.247,42 EUR, na podlagi pogodenega razmerja,
za omrežnino kanalizacijskega omrežja in omrežnino čistilne naprave za del odpadne
vode v Žirovnici, ki zaključi na čistilni napravi Radovljica.
Obveznosti do občin solastnic poravnavamo sproti. Iz spodnje preglednice so razvidni
zneski odprtih obveznosti do posameznih občin soustanoviteljic glede na zapadlost:
Preglednica 53: Obveznosti na dan 31. 12. 2021 do občin glede na zapadlost
Občina Jesenice
Občina Žirovnica
SKUPAJ

Nezapadle

1-30

31-365

Skupaj

199.675,90
28.892,83
228.568,73

–650,53
0,00
–650,53

0,00
0,00
0,00

199.025,37
28.892,83
227.918,20

Razkritja postavk v izkazu denarnih tokov

Na podlagi izkazov poslovnih izidov posameznih dejavnosti, ki so prikazani v
nadaljevanju računovodskega poročila, je mogoče ocenjevati poslovno uspešnost
družbe pri izvajanju posameznih dejavnosti, s tem pa tudi primernost ureditve razmerij
z obema občinama – solastnicama družbe.

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi (II. različica). Sestavine denarnih
sredstev so v izkazu denarnih tokov enake kot v bilanci stanja.

5.3. Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 32 in EZ-1

Razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala
Sestavine izkaza gibanja kapitala so v izkazu enake kot v bilanci stanja in so opisane v
poglavju Razkritja postavk v bilanci stanja, Kapital.

Razmerje med podjetjem in lastnikoma
Podjetje je v lasti občin Jesenice in Žirovnica. Občina Jesenice ima poslovni delež v
višini 92,93 % osnovnega kapitala podjetja in Občina Žirovnica v višini 7,07 %.
Podjetje izvaja storitve vzdrževanja javnih površin in cest ter meteorne kanalizacije, ki
jih zaračunava naročnikoma, ki sta lastnika podjetja. Poleg tega se izdajajo tudi računi
za investicijska vzdrževanja, ki jih izvaja podjetje, in komunalne storitve, ki jih
uporabljata lastnika. V letu 2021 je bilo Občini Jesenice zaračunanih 1.951.136,43
EUR in Občini Žirovnica 485.860,86 EUR za opravljene storitve. Vse opravljene storitve
se občinama zaračunajo po ceniku, ki ga sprejmeta občinska sveta (storitve
gospodarskih javnih služb) ali po tržnem ceniku (tržne storitve).
Za uporabnike iz občin Jesenice in Žirovnica izvajamo tudi obvezne občinske
gospodarske javne službe varstva okolja ter storitve pogrebne in pokopališke
dejavnosti. Te dejavnosti se izvajajo po cenah, ki jih potrjujejo občinski sveti obeh
občin. Z zaračunavanjem teh storitev je družba v letu 2021 ustvarila 7.314.581,44 EUR
prihodkov.
V naslednji preglednici so prikazane terjatve na dan 31. 12. 2021 do občin lastnic
podjetja glede na zapadlost terjatev.
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Kriteriji o razporejanju prihodkov in odhodkov na posamezne
dejavnosti
Javno podjetje v svojih procesih opravlja dejavnosti gospodarskih javnih služb varstva
okolja in izbirnih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS) na območju občin
Jesenice in Žirovnica. V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS),
veljavnimi odloki in pravilniki o nalogah, ki se izvajajo v okviru GJS, se izkaz
poslovnega izida izdeluje ločeno za posamezne gospodarske javne službe oz.
stroškovna mesta.
Ugotavljanje poslovnih dogodkov po procesih se izvaja s sistemom poslovnoizidnih in
stroškovnih mest, ki omogočajo ugotavljanje prihodkov in odhodkov v določenem
časovnem obdobju. Z vzpostavljenim sistemom je zagotovljen največji možni delež
neposrednega razporejanja odhodkov in prihodkov po procesih.
V javnem podjetju so oblikovana:
▷ poslovnoizidna mesta na ravni podprocesov (temeljna),
▷ poslovnoizidna mesta na ravni podpornih podprocesov (strokovnih služb),
▷ splošna stroškovna mesta na ravni osnovnih procesov in podprocesov,
▷ pomožna stroškovna mesta (objekti, vozila, stroji, orodja).
Za potrebe zagotavljanja ločenih izkazov poslovnega izida po osnovnih procesih in
njihovih podprocesih, javno podjetje oblikuje sodila za delitev splošnih stroškov,
evidentiranih na splošnem stroškovnem mestu, in stroškov, evidentiranih na pomožnih
stroškovnih mestih, med posamezne dejavnosti GJS v občinah ter tržne dejavnosti.

www.jeko.si
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PRIHODKI, STROŠKI IN ODHODKI
Večina prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati, na
katere procese se nanašajo. Ti prihodki se na podlagi izdanih računov knjižijo
neposredno na posamezna temeljna poslovno-izidna mesta (PIM).
Za večino stroškov in odhodkov (v nadaljevanju »stroškov«) velja, da jih je mogoče
neposredno na podlagi knjigovodske listine (npr. likvidiranega računa za storitve,
material, itd.) knjižiti na tisti proces (stroškovno mesto), na katerega se nanašajo. Vsi
stroški te vrste se razporejajo na posamezna stroškovna mesta že ob knjiženju na konte
razreda 4 in 7 ter imajo značaj neposrednih odhodkov in stroškov.
Stroške, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije ni mogoče ob knjiženju
razporediti na temeljna stroškovna mesta in pomožna stroškovna mesta, jih je pa
mogoče povezati samo z določenimi procesi (samo z določenimi splošnimi
poslovnoizidnimi in stroškovnimi mesti), se knjiži z uporabo naslednjih sodil:
▷ Stroški, ki nastajajo na oz. v zgradbah na Cesti maršala Tita 49 in Cesti Franceta
Prešerna, se med procese in podprocese delijo glede na površino prostorov, ki jih v
tej zgradbi uporablja posamezen proces. V naslednjem koraku se razporedijo na
temeljna poslovno-izidna mesta z uporabo kriterija neposrednih stroškov dela.
Prihodki in stroški, ki so razporejeni na splošna ali pomožna poslovno-izidna mesta, se
razporejajo na posamezne procese, podprocese in nadalje na temeljna poslovno-izidna
mesta z uporabo naslednjih sodil oziroma kriterijev:
▷ Skupna vsota stroškov poslovnoizidnega mesta Obračun komunalnih storitev se na
prvem nivoju razdeli na pet enakih delov in pripiše naslednjim procesom in
podprocesom: odvajane odpadne vode, čiščenje odpadne vode, zbiranje
odpadkov, odlaganje odpadkov in oskrba s pitno vodo. Na drugem nivoju delitve,
tj. znotraj procesa oz. Podprocesov, se ti stroški razdelijo na podlagi kriterija
neposrednih stroškov dela.
▷ Skupna vsota stroškov poslovnoizidnega mesta Službe za izterjavo se na prvem
nivoju razdeli na podlagi kriterija višine tožene glavnice po poslovnoizidnih mestih,
katerih terjatve so predmet izdanih izvršb. Na prvem nivoju delitve se upošteva
razmerje v višini tožene glavnice po posameznih občinah. Na drugem nivoju delitve
pa se upošteva razmerje v višini tožene glavnice posameznih dejavnosti – procesov
znotraj občine. Stroški se po posameznih vrstah pripišejo točno določenemu
poslovnoizidnemu mestu v okviru dejavnosti.
▷ Skupna vsota prihodkov (prihodki od obresti iz tožb, prihodki od izterjanih odpisanih
terjatev iz prejšnjih let, prihodki od stroškov tožb) in stroškov (stroški odvetniških
storitev, stroški ptt storitev na podlagi izdanih opominov, stroški sodnih taks) se na
prvem nivoju razdeli na podlagi kriterija višine tožene glavnice po poslovnoizidnih
mestih v okviru posamezne občine. Za ta namen se glede na vrsto terjatev (glede na
dejavnost), ki so vključene v posamezno izvršbo, vodijo štiri poslovnoizidna mesta.
Na PIM-u z oznako 95101 se tako vodijo prihodki in stroški izvršb za dejavnosti, ki so
vključene v komunalno položnico ter dejavnost oskrbe s toplotno energijo v občini
Jesenice. Na PIM-u z oznako 95102, se prav tako vodijo prihodki in stroški za
dejavnosti komunalne položnice, ter oskrbe s toplotno energijo in oskrbe z
zemeljskim plinom v občini Jesenice. Na PIM-ih z oznakama 95103 in 95104, pa se
beležijo zgoraj omenjeni prihodki in stroški izvršb za dejavnosti, vključene samo v
komunalno položnico (odvajanje odpadne vode, čiščenje odpadne vode, zbiranje
odpadkov, odlaganje odpadkov, oskrba s pitno vodo). PIM 95103 pripada
dejavnostim na območju občine Jesenice, PIM 95104 pa dejavnostim na območju
občine Žirovnica. Na prvem nivoju delitve omenjenih postavk se le-te razdelijo na
podlagi kriterija višine tožene glavnice po poslovnoizidnih mestih, na točno
določena PIM v okviru občine, kjer ti poslovni dogodki nastajajo.
▷ Splošni prihodki, stroški in odhodki na nivoju podjetja (sem spadajo prihodki in
stroški vseh preostalih podpornih procesov) ter splošni stroški na nivoju osnovnih
procesov in podprocesov se delijo na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela. V
prvem koraku prerazdelitve se ti prihodki in stroški pripišejo posameznim procesom
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na podlagi izračunanega deleža, ki predstavlja razmerje med neposrednimi stroški
dela posameznega procesa in vsemi neposrednimi stroški dela podjetja. V drugem
in tretjem koraku se te pripisane postavke prerazdelijo po istem kriteriju (seveda v
razmerju procesa in podprocesa oziroma v razmerju podprocesa in posameznih
PIM-ov v okviru podprocesa), najprej na podprocese in nadalje na posamezna PIM
v okviru teh podprocesov.
▷ Stroški, ki se beležijo na pomožnih stroškovnih mestih (vozila, stroji, orodja) se
razporedijo na temeljna poslovnoizidna mesta na podlagi deležev, ki temeljijo na
številu opravljenih strojnih ur in številu prevoženih kilometrov v obravnavanem
obračunskem obdobju.
▷ Prerazdelitev ugotovljenih poslovnih izidov (tržnih in ostalih dejavnosti v okviru
podprocesov) na javni del dejavnosti v okviru posamezne občine (Občine Jesenice
in Občine Žirovnica):
▷▷ Odvajanje odpadne vode: tržna dejavnost se prerazdeli na podlagi kriterija
neposrednih stroškov dela.
▷▷ Čiščenje odpadne vode: skupni prihodki in stroški CČN Jesenice se
prerazdelijo na podlagi kriterija obremenitve čistilne naprave z vidika
posamezne občine.
▷▷ Zbiranje odpadkov: tržna dejavnost se prerazdeli na podlagi kriterija
neposrednih stroškov dela.
▷▷ Odlaganje odpadkov: tržna dejavnost (opredelitev glede na vrsto odpadka)
se prerazdeli na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela, dejavnost
Občine Kranjska Gora in ostalih občin, ki odlagajo odpadke na deponiji Mala
Mežakla se prerazdeli na podlagi kriterija lastniških deležev.
▷▷ Obdelava odpadkov: dejavnost Občine Kranjska Gora in ostalih občin, ki
odlagajo odpadke na deponiji Mala Mežakla se prerazdeli na podlagi
kriterija količin pripeljanih odpadkov, dejavnost kompostarne se prerazdeli
na podlagi kriterija količin kompostiranih odpadkov.
▷▷ Pogrebna dejavnost: dejavnost Občine Kranjska Gora se prerazdeli na
podlagi kriterija neposrednih stroškov dela.
▷▷ Vzdrževanje cest in vzdrževanje zelenih površin: tržna dejavnost se prerazdeli
na podlagi kriterija neposrednih stroškov dela.
▷▷ Oskrba s pitno vodo: dejavnost skupnega vodovoda Završnica se prerazdeli
na podlagi kriterija lastniških deležev, tržna dejavnost se prerazdeli na
podlagi kriterija neposrednih stroškov dela.
Pri stroških dela se stroškovno mesto določi ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Stroški
dela se na temeljna stroškovna mesta delijo na naslednji način:
▷ Stroški dela strokovnih služb posameznih osnovnih procesov in njihovih
podprocesov se beležijo na ustreznih splošnih stroškovnih mestih v okviru procesa.
Ti stroški se razporedijo na temeljna poslovnoizidna mesta na podlagi deleža
stroškov dela »neposrednih izvajalcev«, ki opravljajo delo na ravni podprocesov.
▷ Stroški dela »neposrednih izvajalcev« se razporedijo na temeljna poslovnoizidna
mesta na podlagi deleža dejansko opravljenih delovnih ur v posameznem
podprocesu.
Javno podjetje naložbene nepremičnine, neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva evidentira po stroškovnih mestih. Stroški amortizacije in
prevrednotovalni poslovni odhodki teh sredstev bremenijo stroškovno mesto, kjer se ta
sredstva nahajajo.
Javno podjetje po stroškovnih mestih evidentira tudi terjatve iz poslovanja.
Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova slabitev terjatev bremenijo temeljna
stroškovna mesta, na katera se nanašajo.
www.jeko.si JEKO, d.o.o.

Stran

55

Pri poslovanju dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom veljajo posebnosti. Pri
razporejanju prihodkov in stroškov se Prevrednotovalni poslovni prihodki od terjatev,
konto 769200, in Popravek vrednosti terjatev, konto 722000, delita v tekočem letu po
ključu drugega nivoja med stroškovni mesti 31501 in 31502 v razmerju ustvarjenih
prihodkov od prodaje preteklega leta. Razmerje delitve prihodka in stroška se
izračuna na novo ob zaključku leta in se ga uporablja od tega dne dalje do izračuna
novega razmerja. Za leto 2022 se bodo upoštevali dejanski podatki zaradi ustreznega
zagotavljanja ločeno evidentiranih računov na stroškovni mesti 31501 in 31502.
Strošek amortizacije je sestavljen iz neposrednega stroška in posrednega stroška
dejavnosti in splošne uprave. Posredni stroški amortizacije niso evidentirani ločeno
glede na neopredmetena in opredmetena sredstva, zato se na ti dve skupini delijo v
ključu, kot je razmerje med posredne stroške amortizacije v okviru dejavnosti in ločeno
za posredne stroške amortizacije splošne uprave.
V izkazu stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev se evidentirajo sredstva, ki so
neposredno knjižena na določeno stroškovno mesto. V ločenem izkazu se ne upošteva
splošnih sredstev dejavnosti in sredstev, ki nastajajo v okviru splošnih strokovnih služb
celotnega podjetja.
Kratkoročna sredstva se evidentirajo na svojih stroškovnih mestih, zato se za izkaz
uporabljajo stanja na dan, kot so beležena, razen za stanje denarnih sredstev. Stanje
denarnih sredstev se za izdelavo izkaza izračuna kot razlika med sredstvi in obveznosti
do virov sredstev v ločenih izkazih.
Kapital, dolgoročne obveznosti (dolgovi) in dolgoročne rezervacije se evidentirajo na
svojih stroškovnih mestih, zato se za izkaz uporabljajo stanja na dan, kot so beležena,
razen prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let, ki se ga izplača lastniku ali se beleži
kot nerazporejen dobiček podjetja.

Pregled porabe prejetih državnih podpor po namenih
V letu 2021 podjetje ni prejelo subvencij od občin Jesenice in Žirovnica. Podjetje je
izdalo zahtevke za vračilo stroškov v višini 83.351,60 EUR, od tega je bilo 80.207,51
EUR refundacij bolniških odsotnosti in 3.144,09 EUR za odrejeno karanteno. Na dan
31. 12. 2021 še ni bilo povrnjenih 2.999,29 EUR, kar je izkazano med kratkoročnimi
terjatvami do drugih.

Izkaz uspeha po dejavnostih
Izkazi upeha za dejavnosti so prikazani ločeno po občinah, kjer se cena storitve
razlikuje. Preglednica spodaj prikazuje rezultate poslovanja gospodarskih javnih služb
po občinah. Pri rezultatu je upoštevan in odštet donos ter upoštevani in prišteti
neupravičeni stroški.
Preglednica 54: Prikaz dobička/izgube posameznih GJS po obdavčitvi v letu 2021 z
upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov
PODJETJE - PROCESI
ODVAJANJE ODPADNE VODE
ČIŠČENJE ODPADNE VODE
RAVNANJE Z ODPADNO VODO
ZBIRANJE ODPADKOV
ODLAGANJE ODPADKOV
OBDELAVA ODPADKOV
RAVNANJE Z ODPADKI
24 URNA POG.DEŽ.SLUŽBA
OSKRBA S PITNO VODO
DOBIČEK IZ DEJAVNOSTI GJS
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OBČINA JESENICE
REZULTAT 2021
1.912,00
21.944,63
23.856,63
–7.473,81
–183.738,58
0,00
–191.212,39
6.539,80
17.548,13
–143.267,82

OBČINA ŽIROVNICA
REZULTAT 2021
–7.364,35
310,89
–7.053,46
–2.104,36
–41.686,82
12.412,03
–31.379,14
1.672,93
43.101,59
6.341,92
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Izkaz uspeha – Oskrba s pitno vodo
Preglednica 55: Izkaz uspeha za leto 2021 za GJS oskrbe s pitno vodo v EUR
1.

Čisti prihodki od prodaje
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb
- prihodki interne realizacije
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)
- državne podpore (subvencije)
- drugi poslovni prihodki
5. Stroški blaga, materiala in storitev
b. Stroški porabljenega materiala
c. Stroški storitev
- stroški najemnin za infrastrukturo
- stroški drugih storitev
6. Stroški dela
1. Stroški plač
2. Stroški pokojninskih zavarovanj
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj
4. Drugi stroški dela
7. Odpisi vrednosti
a. Amortizacija
b. Prevrednot. poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki
- drugi poslovni odhodki
- stroški interne realizacije
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15. Drugi prihodki
- drugi prihodki
16. Drugi odhodki
- drugi odhodki
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

JESENICE

ŽIROVNICA

1.083.196,25
1.080.243,85
2.952,40
17.619,70
2.679,12
14.940,58
559.930,84
137.732,46
422.198,38
251.042,08
171.156,30
320.730,21
230.974,21
4.306,27
38.256,16
47.193,56
32.184,21
24.507,41
50,71
7.626,09
172.494,35
95.971,52
76.522,83
4.686,58
4.686,58
1.380,24
1.380,24
543,39
543,39
357,53
357,53
312,11
0,00
18.656,43

278.946,26
278.447,82
498,44
2.879,65
439,35
2.440,30
151.124,03
20.262,82
130.861,21
103.076,45
27.784,76
52.100,30
37.506,30
703,56
6.214,29
7.676,15
6.806,74
4.897,78
7,49
1.901,47
27.927,81
16.773,68
11.154,13
408,65
408,65
301,02
301,02
58,22
58,22
16,64
16,64
724,25
0,00
43.291,98

V občini Jesenice cene veljajo od 1. 3. 2020 dalje za izvajanje storitve in od 1. 1. 2021
dalje za omrežnino. Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 je za porabljeno vodo veljala cena
0,4657 EUR/m3 in 3,0226 EUR/mesec za omrežnino.
V občini Žirovnici cene veljajo od 1. 3. 2020 dalje. Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 je
veljala cena za porabljeno vodo 0,4694 EUR/m3 in 8,4158 EUR/mesec za omrežnino.
Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov (reprezentanca,
sponzorstvo, donacije, tržna dejavnost) za leto 2021, ki bi se lahko poračunal preko
novih cen GJS, je v občini Jesenice v višini 17.548,13 EUR in v občini Žirovnica v
vrednosti 43.101,59 EUR.
V letu 2021 je bilo občinama Jesenice in Žirovnica zaračunanih 4.019,62 EUR za izdajo
projektnih pogojev, smernic in soglasij. Ker pri strošku izvajanja teh storitev ne gre za
pomembne stroške, jih ne spremljamo ločeno.
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Izkaz uspeha – Odvajanje in čiščenje odpadne vode
Preglednica 56: Izkaz uspeha za leto 2021 za GJS ravnanja z odpadno vodo

v EUR

JESENICE
1.

Čisti prihodki od prodaje
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb
- prihodki interne realizacije
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)
- državne podpore (subvencije)
- drugi poslovni prihodki
5. Stroški blaga, materiala in storitev
b. Stroški porabljenega materiala
c. Stroški storitev
- stroški najemnin za infrastrukturo
- stroški drugih storitev
6. Stroški dela
1. Stroški plač
2. Stroški pokojninskih zavarovanj
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj
4. Drugi stroški dela
7. Odpisi vrednosti
a. Amortizacija
b. Prevrednot. poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS
8. Drugi poslovni odhodki
- drugi poslovni odhodki
- stroški interne realizacije
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15. Drugi prihodki
- drugi prihodki
16. Drugi odhodki
- drugi odhodki
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

ŽIROVNICA

1.692.525,11
1.662.944,52
29.580,59
14.742,70
6.701,75
8.040,95
1.184.995,39
117.866,33
1.067.129,06
734.450,01
332.679,05
406.175,71
265.786,67
4.661,23
48.014,04
87.713,77
46.940,27
46.882,08
58,19
41.160,00
9.269,38
31.890,62
4.900,58
4.900,58
1.045,35
1.045,35
194,42
194,42
361,29
361,29
414,31
0,00
31.270,49

355.379,69
355.328,09
51,60
1.411,87
862,21
549,66
306.466,42
8.319,32
298.147,10
178.777,05
119.370,05
49.751,53
29.816,16
567,71
5.892,48
13.475,18
4.383,72
4.376,35
7,37
2.581,41
2.558,81
22,60
385,20
385,20
132,82
132,82
2,93
2,93
16,36
16,36
5,19
0,00
–6.157,76

Preglednica 57: Cene za odpadne vode v občinah Jesenice in Žirovnica v letu 2021
Stor. vezane na
Čiščenje odpadne vode
grez. in MKČN
od 1. 1. 2021 od 1. 3. 2020 dalje do 1. 3. 2020
od 1. 6. 2021

Odvajanje odpadne vode

Vrst stor.
EM
do 1. 3. 2020
OBČINA JESENICE
Omrežnina vodomer DN 20 1,4553 EUR/mes 1,7490 EUR/mes 3,9365 EUR/mes 3,8838 EUR/mes
Storitev
m3 odpadne vode 0,2060 EUR/m3 0,2421 EUR/m3 0,7472 EUR/m³
0,1990 EUR/m3
OBČINA ŽIROVNICA
Omrežnina vodomer DN 20 9,2452 EUR/mes 8,9953 EUR/mes 3,9365 EUR/mes 2,6976 EUR/mes
Storitev
m3 odpadne vode 0,2353 EUR/m3 0,2941 EUR/m3 0,6700 EUR/m³
0,3997 EUR/m³
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3,9365 EUR/mes
0,3277 EUR/m³
1,9466 EUR/mes
0,4798 EUR/m³

JEKO, d.o.o. Letno poročilo 2021

Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov (reprezentanca,
sponzorstvo, donacije, tržna dejavnost) za leto 2021, ki bi se lahko poračunal preko
novih cen GJS, je v občini Jesenice pozitiven v višini 23.856,63 EUR in v občini
Žirovnica negativen v vrednosti –7.053,46 EUR.
V letu 2021 je bilo občinama Jesenice in Žirovnica zaračunanih 4.312,44 EUR za izdajo
projektnih pogojev, smernic in soglasij. Ker pri strošku izvajanja teh storitev ne gre za
pomembne stroške, jih ne spremljamo ločeno.

Izkaz uspeha – Ravnanje z odpadki
Preglednica 58: Izkaz uspeha za leto 2021 za GJS zbiranja odpadkov
JESENICE
1.

Čisti prihodki od prodaje
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb
- prihodki interne realizacije
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)
- državne podpore (subvencije)
- drugi poslovni prihodki
5. Stroški blaga, materiala in storitev
b. Stroški porabljenega materiala
c. Stroški storitev
- stroški najemnin za infrastrukturo
- stroški drugih storitev
6. Stroški dela
1. Stroški plač
2. Stroški pokojninskih zavarovanj
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj
4. Drugi stroški dela
7. Odpisi vrednosti
a. Amortizacija
b. Prevrednot. poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS
8. Drugi poslovni odhodki
- drugi poslovni odhodki
- stroški interne realizacije
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15. Drugi prihodki
- drugi prihodki
16. Drugi odhodki
- drugi odhodki
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

1.262.748,66
1.248.893,24
13.855,42
23.895,64
18.288,93
5.606,71
544.590,35
79.698,53
464.891,83
22.619,74
442.272,09
654.342,45
467.453,33
9.042,19
76.459,92
101.387,01
41.195,22
39.619,32
1.575,90
49.978,96
10.409,79
39.569,17
7.735,06
7.735,06
2.172,20
2.172,20
215,02
215,02
508,17
508,17
11,37
0,00
1.795,66

v EUR

ŽIROVNICA
289.070,25
287.180,61
1.889,64
2.811,97
2.164,19
647,78
135.583,45
23.027,38
112.556,06
9.578,60
102.977,46
142.297,86
101.603,16
1.978,58
16.621,09
22.095,04
11.232,54
10.783,08
449,46
4.455,04
2.030,97
2.424,07
1.097,24
1.097,24
454,30
454,30
2,66
2,66
49,20
49,20
0,00
0,00
–1.090,27

V občini Jesenice cene veljajo od 1. 3. 2020 dalje za izvajanje storitve in od 1. 1. 2021
dalje za javno infrastrukturo. Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 je za storitev odvoza
odpadkov veljala cena 0,1194 EUR/kg in 0,0048 EUR/kg za javno infrastrukturo. V
občini Žirovnici cene veljajo od 1. 3. 2020 dalje. Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 je
veljala cena za storitev odvoza odpadkov 0,1224 EUR/kg in 0,0059 EUR/kg za javno
infrastrukturo.
www.jeko.si
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Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov (reprezentanca,
sponzorstvo, donacije, tržna dejavnost) za leto 2021, ki bi se lahko poračunal preko
novih cen GJS, je bil v občini Jesenice negativen v višini – 7.473,81 EUR in v občini
Žirovnica v vrednosti –2.104,36 EUR.

in stroškov za te občine je bilo 1.065.045,70 EUR. Za občino Jesenice izvaja dejavnost
koncesionar EKOGOR, d.o.o. Cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov v letu
2021 za občino Žirovnica se je večkrat spremenila in je do 31. 3. 2021 znašala 141,70
EUR/t, od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021 je bila cena 153,1 EUR/t in od 1. 10. 2021 dalje je
cena 163,20 EUR/t.

V letu 2021 je bilo občinama Jesenice in Žirovnica zaračunanih 2.768,48 EUR za izdajo
projektnih pogojev, smernic in soglasij. Ker pri strošku izvajanja teh storitev ne gre za
pomembne stroške, jih ne spremljamo ločeno.

Znesek poračuna z upoštevanjem donosa in neupravičenih stroškov (reprezentanca,
sponzorstvo, donacije, tržna dejavnost) za leto 2021, ki bi se lahko poračunal preko
novih cen GJS, je v občini Jesenice negativna v višini –183.738,58 EUR in v občini
Žirovnica v vrednosti –29.274,79 EUR.

Preglednica 59: Izkaz uspeha za leto 2021 za GJS obdelave in odlaganja odpadkov
Obdelava
odpadkov
1.

Čisti prihodki od prodaje
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb
- prihodki interne realizacije
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)
- državne podpore (subvencije)
- drugi poslovni prihodki
5. Stroški blaga, materiala in storitev
b. Stroški porabljenega materiala
c. Stroški storitev
- stroški najemnin za infrastrukturo
- stroški drugih storitev
6. Stroški dela
1. Stroški plač
2. Stroški pokojninskih zavarovanj
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj
4. Drugi stroški dela
7. Odpisi vrednosti
a. Amortizacija
b. Prevrednot. poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki
- drugi poslovni odhodki
- stroški interne realizacije
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15. Drugi prihodki
- drugi prihodki
16. Drugi odhodki
- drugi odhodki
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

1.148.976,53
1.147.698,85
1.277,68
1,16
1,16
0,00
1.134.167,36
23,98
1.134.143,38
0,00
1.134.143,38
2.164,70
1.095,24
16,13
176,68
876,65
26,60
26,26
0,34
0,00
9,48
8,74
0,74
16,05
16,05
5,16
5,16
0,04
0,04
0,75
0,75
207,69
0,00
12.412,04

v EUR
Odlaganje
odpadkov

772.265,90
764.699,84
7.566,06
7.073,56
978,01
6.095,55
364.362,42
31.423,06
332.939,36
135.333,20
197.606,16
183.387,23
129.309,30
2.719,27
21.709,42
29.649,23
39.576,16
7.508,76
51,06
32.016,34
418.897,70
328.752,30
90.145,40
3.259,10
3.259,10
601,32
601,32
122,61
122,61
233,67
233,67
0,00
0,00
–224.337,33

Izkaz poslovnega uspeha za odlaganje odpadkov je enoten za vse občine, ki odlagajo

komunalne odpadke na deponijo Mala Mežakla. Cena za vse uporabnike ostaja enaka
od leta 2014 in se ne spreminja. Cena za kilogram odloženih odpadkov za
infrastrukturo je 0,0402 EUR/kg in za storitev 0,0206 EUR/kg.

Izkaz uspeha – Pogrebno-pokopališke storitve
Preglednica 60: Izkaz uspeha za leto 2021 za GJS pogrebno pokopaliških storitevv EUR
JESENICE ŽIROVNICA
1.

Čisti prihodki od prodaje
372.251,92
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb 372.248,64
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki) 13.655,76
- državne podpore (subvencije)
11.541,94
- drugi poslovni prihodki
2.113,82
5. Stroški blaga, materiala in storitev
152.803,92
a.Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
26.749,91
b.Stroški porabljenega materiala
14.392,38
c.Stroški storitev
111.661,63
- stroški najemnin za infrastrukturo
15.248,33
- stroški drugih storitev
96.413,30
6. Stroški dela
281.306,86
1.Stroški plač
188.136,35
2.Stroški pokojninskih zavarovanj
2.559,27
3.Stroški drugih socialnih zavarovanj
31.588,60
4.Drugi stroški dela
59.022,64
7. Odpisi vrednosti
19.323,09
a.Amortizacija
13.201,09
b. Prevrednot. poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS
78,82
c.Prevrednot. poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
6.043,17
8. Drugi poslovni odhodki
24.240,10
- drugi poslovni odhodki
5.193,23
- stroški interne realizacije
19.046,88
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
3.054,02
b.Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
3.054,02
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
781,46
c.Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
781,46
15. Drugi prihodki
437,79
- drugi prihodki
437,79
16. Drugi odhodki
179,57
- drugi odhodki
179,57
17. Davek iz dobička
0,00
18. Odloženi davki
0,00
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
–89.235,51

74.138,12
74.138,12
1.915,77
1.834,05
81,72
35.632,69
6.842,85
1.847,39
26.942,46
6.609,51
20.332,95
44.239,07
29.552,31
409,62
5.058,42
9.218,72
3.646,01
3.416,14
6,75
223,13
6.875,54
377,05
6.498,47
341,79
341,79
116,74
116,74
0,81
0,81
14,99
14,99
0,00
0,00
–14.128,55

24 urna
dežurna
služba
Jesenice

24 urna
dežurna
služba
Žirovnica

120.048,48
120.048,48
3.360,64
3.360,64
0,00
27.344,51
3.085,66
10.148,01
14.110,85
618,39
13.492,46
80.779,16
53.958,36
641,38
7.803,89
18.375,54
4.744,98
4.732,91
12,07
0,00
690,70
555,93
134,76
570,06
570,06
209,31
209,31
1,45
1,45
26,80
26,80
0,00
0,00
10.185,18

30.709,38
30.709,38
859,68
859,68
0,00
6.994,95
789,34
2.595,94
3.609,67
158,19
3.451,48
20.663,97
13.802,98
164,07
1.996,30
4.700,61
1.213,80
1.210,71
3,09
0,00
176,68
142,22
34,48
145,82
145,82
53,54
53,54
0,37
0,37
6,86
6,86
0,00
0,00
2.605,44

Podjetje izvaja dejavnost obdelave odpadkov le za občino Žirovnica. Za občine
Kranjska Gora, Tržič, Radovljica, Bohinj, Gorje in Publicus podjetje izvaja le
zaračunavanje izvedene storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Prihodkov
Stran
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Izkaz uspeha – Vzdrževanje javnih površin

Izkaz uspeha – Tržna dejavnost

Preglednica 61: Izkaz uspeha za leto 2021 za GJS vzdrževanja javnih površin
Vzdrževanje
cest
1.

Čisti prihodki od prodaje
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gosp. javnih služb
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)
- državne podpore (subvencije)
5. Stroški blaga, materiala in storitev
b. Stroški porabljenega materiala
c. Stroški storitev
- stroški drugih storitev
6. Stroški dela
1. Stroški plač
2. Stroški pokojninskih zavarovanj
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj
4. Drugi stroški dela
7. Odpisi vrednosti
a. Amortizacija
b. Prevrednot. poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS
8. Drugi poslovni odhodki
- drugi poslovni odhodki
- stroški interne realizacije
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15. Drugi prihodki
- drugi prihodki
16. Drugi odhodki
- drugi odhodki
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

1.599.510,58
1.599.510,58
21.731,08
21.731,08
906.770,68
239.097,28
667.673,40
667.673,40
645.873,28
470.636,27
7.577,88
68.461,67
99.197,46
56.683,54
56.588,23
95,31
82.068,38
30.383,21
51.685,17
4.636,70
4.636,70
8.426,64
8.426,64
435,51
435,51
29.941,55
29.941,55
0,00
0,00
–103.450,20

v EUR
Vzdrževanje
zelenih površin
181.187,88
181.187,88
4.495,10
4.495,10
90.357,18
27.343,45
63.013,72
63.013,72
133.182,11
95.285,26
1.768,06
13.908,87
22.219,93
9.679,79
9.660,53
19,26
7.742,90
6.112,52
1.630,38
925,31
925,31
1.709,17
1.709,17
89,09
89,09
6.193,12
6.193,12
0,00
0,00
–62.166,89

Izkaz uspeha za vzdrževanje javnih površin je za obe občini skupen, ker so cene za obe
občini enotne.

Preglednica 62: Izkaz uspeha za leto 2021 za tržno dejavnost

v EUR

Tržna dejavnost
1.

Čisti prihodki od prodaje
- čisti prihodki od drugih dejavnosti
- prihodki interne realizacije
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prihodki)
- državne podpore (subvencije)
- drugi poslovni prihodki
5. Stroški blaga, materiala in storitev
a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
b. Stroški porabljenega materiala
c. Stroški storitev
- stroški drugih storitev
6. Stroški dela
1. Stroški plač
2. Stroški pokojninskih zavarovanj
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj
4. Drugi stroški dela
7. Odpisi vrednosti
a. Amortizacija
b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki
- drugi poslovni odhodki
- stroški interne realizacije
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15. Drugi prihodki
- drugi prihodki
16. Drugi odhodki
- drugi odhodki
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

2.014.092,81
1.634.189,60
379.903,21
6.666,34
6.408,43
257,91
597.930,38
1.572,28
173.588,29
422.769,80
422.769,80
382.882,85
277.862,58
4.355,37
38.865,30
61.799,61
39.159,68
38.102,31
643,08
414,29
548.527,63
432.086,53
116.441,11
2.692,30
2.692,30
2.298,79
2.298,79
115,82
115,82
5.516,32
5.516,32
7.357,89
0,00
439.893,73

Tržna dejavnost se nanaša na izvajanje v okviru posameznih dejavnosti gospodarskih
javnih služb. Podjetje tržno izvaja priključke na vodovodni oziroma kanalizacijski
sistem, intervencijske preboje, sodeluje pri izvajanju del investicijskega vzdrževanja. V
okviru dejavnosti oskrbe s pitno vodo se izvajajo storitve na področju sanitarnega
nadzora pitne vode v občini Kranjska Gora. Največ prihodkov, v višini 1,07 milijona
evrov, je bilo ustvarjenih z izvajanjem storitev pri odlaganju nekomunalnih odpadkov.
0,57 milijona evrov je bilo ustvarjenih z izvajanjem storitev v okviru enote vzdrževanja
javnih površin.
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Izkaz uspeha – Oskrba z zemeljskim plinom
Preglednica 63: Izkaz uspeha za leto 2021 za Oskrbo z zemeljskim plinom
ODS
1.

Čisti prihodki od prodaje
- čisti prihodki od prodaje
- prihodki interne realizacije
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. posl. prihodki)
- državne podpore (subvencije)
- drugi poslovni prihodki
5. Stroški blaga, materiala in storitev
a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
b. Stroški porabljenega materiala
c. Stroški storitev
- stroški najemnin za infrastrukturo
- stroški drugih storitev
6. Stroški dela
1. Stroški plač
2. Stroški pokojninskih zavarovanj
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj
4. Drugi stroški dela
7. Odpisi vrednosti
a. Amortizacija
b. Prevrednot. poslovni odhodki pri neopr. sred. in opred.OS
c.Prevrednot. poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki
- drugi poslovni odhodki
- stroški interne realizacije
9. Finančni prihodki iz deležev
c. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
b. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
b. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
c. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15. Drugi prihodki
- drugi prihodki
16. Drugi odhodki
- drugi odhodki
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

384.535,69
380.892,05
3.643,64
2.507,17
996,63
1.510,54
194.961,86
0,00
17.183,55
177.778,31
70.795,84
106.982,47
116.282,18
81.548,24
2.202,15
15.615,38
16.916,41
5.204,87
4.519,99
14,32
670,56
4.256,21
3.258,98
997,23
0,00
0,00
784,20
784,20
0,00
0,00
268,13
268,13
1,72
1,72
71,76
71,76
1.076,53
0,00
65.707,24

Dobava ZP

v EUR
Tržne in ostale
dejavnosti

295.796,71 10.722.666,77
288.713,24 10.722.666,77
7.083,47
0,00
2.207,44
227.196,18
9,34
82.345,62
2.198,10
144.850,56
256.666,39 6.199.054,59
0,00
38.801,70
245.188,73
970.174,02
11.477,66
5.190.078,87
0,00
1.428.264,12
11.477,66
3.761.814,75
25.743,85 3.399.877,29
22.701,99
2.400.697,60
331,41
42.618,95
1.357,00
390.136,78
1.353,45
566.423,96
2.673,18
317.558,79
1.139,59
265.512,97
2,73
3.058,90
1.530,86
48.986,92
803,99
938.758,75
696,56
938.758,75
107,43
0,00
0,00
5.032,00
0,00
5.032,00
195,03
29.822,46
195,03
29.822,46
0,00
9.745,63
0,00
9.745,63
52,96
9.942,45
52,96
9.942,45
0,33
2.220,17
0,33
2.220,17
6,07
43.422,85
6,07
43.422,85
223,31
9.032,81
0,00
0,00
12.029,76
59.544,42

Prodajna cena zemeljskega plina v decembru 2021 je bila 0,02416 EUR/kWh.
Navedena cena velja samo za dobavo in ne vključuje trošarine, CO2 takse, dodatka
za energetsko učinkovitost, omrežnine ali OVE in SPTE prispevka. Cena plina se
oblikuje na osnovi letnega zakupa energenta. Od januarja 2022 se je cena energenta
povečala na 0,2657 EUR/kWh. Za uporabnike, ki so lansko leto sklenili pogodbo za
letno ali dvoletno obdobje, ostaja cena enaka kot v letu 2021.
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Bilanca stanja – Oskrba z zemeljskim plinom
Preglednica 64: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021 za Oskrbo z zemeljskim plinom
ODS
SREDSTVA
A.
DOLGOROČNA SREDSTVA
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
1.Neopredmetena sredstva
2. Dolgoročne aketivne časovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča
2. Zgradbe
3. Proizvajalne naprave in stroji
4. Druge naprave in oprema
III. Naložbnen nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
b) Druge delnice in deleži
B.
KRATKOROČNA SREDSTVA
II. Zaloge
1. Material
4. Trgovsko blago
5. Predujmi za zaloge
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V. Denarna sredstva
C.
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zabilančna sredstva
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.
KAPITAL
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
5. Druge rezerve iz dobička
IV. Revalorizacijske rezerve
VI. Preneseni čisti poslovni izid
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta
B.
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
2. Druge rezervacije
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C.
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
I. Dolgoročne finančne obveznosti
3. Druge dogoročne finančne obveznosti
Č.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
II. Kratkoročne finančne obveznosti
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D.
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zabilančne obveznosti

www.jeko.si

Dobava ZP

v EUR
Tržne in ostale
dejavnosti

236.852,10

110.304,17

10.648.807,48

8.002,74
0,00
0,00
0,00
8.002,74
0,00
0,00
8.002,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228.849,36
1.450,05
1.450,05
0,00
0,00
106.328,17
83.177,11
23.151,06
121.071,14
0,00
917.196,58

889,91
0,00
0,00
0,00
889,91
0,00
0,00
889,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.414,26
0,00
0,00
0,00
0,00
77.504,14
63.072,21
14.431,93
31.910,12
0,00
0,00

2.467.912,30
9.050,36
7.309,19
1.741,17
2.338.069,93
325.316,80
959.612,49
1.029.521,67
23.618,97
11.864,01
108.928,00
108.928,00
108.928,00
8.174.100,29
178.461,12
167.656,81
9.134,31
1.670,00
1.917.679,73
1.730.168,07
187.511,66
6.077.959,44
6.794,89
32.308.545,50

236.852,10

110.304,17

10.648.807,49

168.991,06
3.112,41
3.112,41
0,00
311,24
311,24
0,00
0,00
99.860,17
65.707,24
13.370,15
13.370,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.490,89
0,00
0,00
54.490,89
37.381,80
17.109,09
0,00
917.196,58

49.356,77
1.116,86
1.116,86
0,00
111,96
111,96
0,00
0,00
36.098,19
12.029,76
7.669,65
7.669,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.277,75
0,00
0,00
53.277,75
41.013,82
12.263,93
0,00
0,00

3.166.807,47
1.324.919,43
1.324.919,43
198.619,84
407.512,90
132.491,67
275.021,23
–49.308,70
1.228.285,58
56.778,42
5.348.344,34
577.520,85
4.710.514,00
60.309,49
246.116,77
246.116,77
246.116,77
1.885.886,78
271.275,85
271.275,85
1.614.610,93
1.210.698,46
403.912,47
1.652,13
32.308.545,50
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Izkaz denarnih tokov – Oskrba z zemeljskim plinom
Preglednica 65: Izkaz denarnih tokov za leto 2021 za Oskrbo z zemeljskim plinom
Dobava
ZP

ODS

Tržne in
ostale
dejavnosti

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Postavke iz izkaza poslovnega izida
67.703 13.491
730.683
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev 387.829 298.199 10.927.183
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn). in finančni odhodki iz posl. obv. –319.049 –284.485 –10.034.015
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
–1.077
–223
–162.485
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij
ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja
124
–119
113.994
Začetne manj končne poslovne terjatve
–3.970
7.566
71.913
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
0
0
–2.717
Začetne manj končne zaloge
–1.099
0
2.191
Končni manj začetni poslovni dolgovi
3.795 –8.185
69.384
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
1.398
500
–26.777
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)
67.827 13.372
844.677
B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU
a) Prejemki pri investiranju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
b) Izdatki pri investiranju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)

0
0
0
–7.508
0
–7.508
–7.508

0
0
0
–351
0
–351
–351

8.311
5.032
3.279
–109.470
–2.773
–106.697
–101.159

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

–174.401
–7.925
–6.903
–33.633
–125.940
–174.401

121.071

31.910

6.077.960

60.319
0
60.752

13.021
0
18.889

569.117
9
5.508.834

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
b) zdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za plačila najemnin (glavnica)
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)
Č. Končno stanje denarnih sredstev
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)
Obračunane tečajne razlike pri deviznih sredstvih
y) Začetno stanje denarnih sredstev

Znani dogodki po zaključku leta 2021, ki bodo vplivali na poslovanje podjetja v letu
2022, so uveljavitev novih cen, dvig minimalne plače, nadaljevanje epidemije ter
finančno jamstvo za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla, ter vpliv ruskoukrajinskih napetosti.
Oktobra 2021 so bile na seji Občinskega sveta Občine Jesenice potrjene cene storitev
gospodarskih javnih služb z veljavnostjo 1. 1. 2022. Cene so bile spremenjene zaradi
spremembe omrežnine pri odvajanju odpadne vode, oskrbe s pitno vodo in javne
infrastrukture pri zbiranju komunalnih odpadkov. Pri čiščenju odpadne vode s strani
občine ni bilo napovedanih povečanj najemnin, pričakovano pa je investiranje lastnika
v novo napravo za dehidriranje blata in za ostala nepredvidena investicijska
vzdrževanja v višini 379 tisoč evrov, kar bo vplivalo na višino najemnine in na
poslovanje podjetja.
Poslovni načrt, ki se pripravlja v poletnih mesecih, povezano z elaborati za oblikovanje
cen gospodarskih javnih služb, je bil obravnavan na seji Sveta ustanoviteljev v
februarju 2022. Dvig cen materialov in storitev je bil prisoten že konec leta 2021,
vendar se je po novem letu močno okrepil, kar se odraža v prekinitvah pogodb na
strani dobaviteljev. Stanje je zaostrila še rusko-ukrajinska napetost, ki se je spremenila
v vojno stanje. V podjetju smo, na eni strani zaradi voznega parka in delovnih strojev
ter na drugi strani zaradi distribucije zemeljskega plina končnim odjemalcem, močno
odvisni od energenta.
V poslovnem letu 2021 je bil strošek goriva višji za skoraj četrtino v primerjavi s
preteklim letom, predvsem zaradi višje cene. Cene goriva se bodo po napovedih še
povečevale, kar bo vplivalo na strošek poslovanja in posledično na potrebo po
spremembi cen storitev.
Podjetje oskrbuje z dobavo zemeljskega plina tudi končne uporabnike. Dobro
poslovno odločitev o zakupu, v času nižjih borznih cen, je prekrilo tveganje dobave
energenta. V podjetju spremljamo trenutne razmere. Vojna v Ukrajini je realno
pokazala veliko odvisnost Evrope od energentov iz področja Ruske federacije. V
danem trenutku dobave iz Ruske federacije potekajo nemoteno in skladno s
pogodbenimi obveznostmi. V kolikor ena ali druga stran omejita dobavo zemeljskega
plina bodo nastopile težave, tako na zagotavljanju ustreznih količin, kot tudi na nivoju
oblikovanja cen.
Evropa nima kratkoročne alternative, v kolikor pride do sankcij ene ali druge strani in
je dobava zemeljskega plina del gospodarskih ukrepov. Ukrep dobaviteljev poteka v
smeri polnjenja skladišč. Nemčija z gradnjo terminala za LNG ne predstavlja realne
alternative, saj je njegov operativni zagon opredeljen za leto 2025. Potrebno je
premišljeno in preudarno ukrepanje brez naglih potez, ki v dani situaciji zadeve zgolj
poslabšujejo. Področna zakonodaja za razliko od oskrbe z električno energijo ne
zagotavlja minimalne preskrbe.
Od leta 2021 vsakokratno novo višino minimalne plače določa minister, pristojen za
delo. Od januarja 2022 je bil predlagan in sprejet 4,9-odstoten dvig, kar znaša
1.074,43 EUR bruto. Sprememba minimalne plače je vplivala na plačilni sistem v
podjetju. S sprejetjem novega zneska minimalne plače je imelo v podjetju 17 %
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zaposlenih nižje izhodiščne plače, zato je bilo treba izvesti uskladitev. Dvig plač z
januarjem 2022 je bil 2,25-odstoten za vse plačilne razrede in 20 evrov nominalno do
vključno 30. plačilnega razreda. Sprejet dvig plač bo vplival na stroške poslovanja v
letu 2022.
O koncu pandemije smo se spraševali že preteklo leto. Množična obolenja in vplivi
pandemije na poslovanja tudi nas še vedno spremljajo. Podjetje še vedno redno izvaja
storitve gospodarskih javnih služb. Razpoložljivost zaščitne opreme je zadovoljiva, so
pa ti stroški dodatno višji zaradi pogostega samotestiranja zaposlenih.
Za izvajanje obvezne gospodarske javne službe odlaganja odpadkov je podjetje leta
2011 pridobilo okoljevarstveno dovoljenje, ki določa, da mora upravljalec zagotavljati
finančno jamstvo za obdobje obratovanja naprave za čas zapiranja in za obdobje 30
let po zaprtju naprave v obliki letne bančne garancije in v določenih zneskih. Podjetje
izvaja določila okoljevarstvenega dovoljenja in vsakoletno Ministrstvu za okolje in
prostor RS predloži ustrezno zavarovanje. Trenutno je z denarnimi sredstvi zavarovano
dvanajsto leto obratovanja. Podjetje ima deponirana sredstva v določeni letni višini in
sklenjene bančne garancije in tripartitno pogodbo o zastavi depozita. Do izpolnitve
končne obveznosti je podjetje dolžno zbrati še 1.189.302,00 EUR.
Že v letu 2020 so se začele aktivnosti za izgradnjo tretjega odlagalnega polja na
odlagališču Mala Mežakla. V maju 2021 je bil izveden postopek javnega naročila za
izbor izvajalca. Na osnovi izbora podjetje His, d.o.o., izvaja projektno dokumentacijo
za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla III. faza. V januarju 2022 je bila
oddana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če bo projekt v
prihodnjih letih izveden, bo to lahko pomembno vplivalo na oceno potrebnih
rezervacij za kritje stroškov zapiralnih del in vzdrževanja deponije ter s tem na celotne
računovodske izkaze družbe.
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