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1 PREDSTAVITEV DRUŽBE 

1.1 Osnovni podatki 

Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o. je podjetje, ustanovljeno za opravljanje javne 

gospodarske službe na območju Občine Beltinci.  

 

Ime Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o. 

Skrajšano ime Komuna Beltinci d.o.o.  

Sedež Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci 

Matična številka 1563068 

Davčna številka SI32876858 

TRR 02346-0089970790 odprt pri NLB d.d., Poslovalnica Beltinci 

Telefon (02) 541 35 47 

Elektronski naslov komuna@beltinci.si 

Šifra dejavnosti 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distrib. vode 

Osnovni kapital 8.763,00 EUR 

 

Ustanovljeno je na podlagi sprejetega Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja 

Komuna d.o.o. Beltinci (Uradni list RS št. 10/98, 14/01, 7/07, 51/08, 76/08), katerega je sprejel 

Občinski svet Občine Beltinci dne 26.12.1997. Ustanovljeno je kot družba z omejeno 

odgovornostjo. 

 

Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Občina Beltinci, ki svoje ustanoviteljske pravice izvršuje 

preko Občinskega sveta Občine Beltinci.   

1.2 Organiziranost podjetja  

Podjetje je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo. Sedež podjetja je na naslovu 

Mladinska ulica 2, Beltinci, kjer se prav tako nahaja Občinska uprava Občine Beltinci.  

 

Na podlagi določil odloka in statuta podjetja, sestavljajo podjetje naslednji organi:  

• ustanovitelj, 

• nadzorni svet, 

• direktor.  

 

Ustanovitelja predstavlja Občinski svet Občine Beltinci, ki ima na podlagi zakonskih določil iz 

Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o gospodarskih javnih službah in statuta podjetja 

določene pravice. Tako je v odloku in statutu določeno, da ustanovitelj:  

• določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih 

dobrin,  
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• odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, 

• sprejema poslovno poročilo, obračun in zaključni račun podjetja,  

• sprejema statut in statusne spremembe podjetja,  

• zagotavlja nadzor na poslovanjem podjetja,  

• imenuje in razrešuje direktorja podjetja,  

• odloča o povečanju osnovne vloge ob razširitvi poslovanja javnega podjetja, 

• odloča o drugih zadevah, za katere tako določa ZGJS, ZGD-1 in drugi predpisi,  

• odloča o drugih zadevah v skladu odlokom, statutom in drugimi predpisi, 

• določa višino nadomestila članom nadzornega sveta.  

 

Nadzorni svet šteje pet članov. Člani med seboj izvolijo predsednika nadzornega sveta. S 

statutom podjetja so določene pristojnosti, katere ima nadzorni svet. Med najpomembnejše 

spadajo: 

• nadzoruje vodenje poslov podjetja, 

• pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo podjetja, 

• daje navodila in smernice za delo direktorja,  

• nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza, 

• sprejema delavce v delovno razmerje, 

• sprejema splošne akte podjetja idr.  

 

V letu 2011 je bil imenovan nov nadzorni svet v naslednji sestavi:  

• predsednik: Jožef Ružič 

• člani: Igor Adžič, Igor Lebar, Milan Kerman, Andrej Dugar.   

 

Direktorja podjetja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa, kandidat pa mora 

izpolnjevati določene pogoje, ki so opredeljeni v razpisu in v statutu podjetja. Direktor 

predstavlja, zastopa in vodi podjetje, mandat pa mu traja štiri leta z možnostjo ponovnega 

imenovanja. Pristojnosti direktorja so predvsem, da:  

• organizira in vodi delovni proces in poslovanje podjetja,  

• odgovarja za zakonitost dela podjetja, 

• sklepa pogodbe v okviru svojih pristojnostih, 

• predlaga organizacijo podjetja in njene spremembe, 

• odgovarja za pravilno vodenje knjig in poslovnih dokumentov idr. 

 

Funkcijo direktorja opravlja Janez Senica.  
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1.3 Dejavnost podjetja  

Podjetje je ustanovljeno za opravljanje naslednje dejavnosti: 

• oskrba s pitno vodo, 

• odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,  

• javna snaga in čiščenje javnih površin, 

• urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih in drugih javnih površin, 

• pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,  

• urejanje in vzdrževanje ulic, trgov, poti in cest, ki niso razvrščene med magistralne in 

regionalne ceste,  

• dejavnost kabelskega informacijskega sistema, 

• vzdrževanje, pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav, 

• upravljanje z javnimi objekti in površinami, 

• upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih.  

 

Naštete dejavnosti so registrirane za opravljanje javne gospodarske službe. Poleg omenjenih 

dejavnosti pa je podjetje ustanovljeno tudi za opravljanje drugih dejavnosti, ki ne spadajo pod 

dejavnosti javne gospodarske službe. Te dejavnosti so: 

• prevoz blaga v cestnem prometu, 

• gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij), 

• gradnja drugih objektov – nizkogradnje – rekonstrukcije in popravila, 

• zaključna in obrtniška dela v gradbeništvu, 

• vzdrževanje in gradnja prometnih objektov, 

• urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost, 

• vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, 

parkirišč, postajališč, sanitarij, kolesarnic ipd., 

• oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno vodo v javnih rabi, 

• krasitev naselij, 

• plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,  

• gradnja objektov nizkih gradenj in športnih objektov ter rušenje objektov, zemeljska 

dela ter druga gradbena dela, 

• vzdrževanje športno rekreacijskih objektov,  

• sejemska dejavnost in dejavnost tržnic,  

• postavljanje reklamnih objektov, 

• deratizacija in dezinfekcija ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz lokalnih virov, 

• urejanje prometne signalizacije, 

• upravljanje gramoznic,  

• zimska služba,  

• opravljanje javnega potniškega prometa, 

• upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,  
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• oskrba z zemeljskim plinom in toplotno energijo iz lokalnega omrežja, 

• izdelava kompletne tehnične in tehnološke dokumentacije za vse vrste visokih in nizkih 

gradenj. 

 

Od vseh registriranih dejavnosti podjetje izvaja oskrbo za pitno vodo, javno snago, čiščenje 

javnih površin, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkih voda, storitve z greznicami in 

vzdrževanje pokopališč.  
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2 POSLOVNO POROČILO 

V poslovanju podjetja za leto 2014 je prišlo do največje spremembe v okviru odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih voda, vključno z greznicami, kjer je začelo poskusno obratovanje 

čistilne naprave v Melincih in pa priključevanje uporabnikov na novo kanalizacijsko omrežje. 

Opravljala so se potrebna vzdrževanja na vodovodnem omrežju in vodovodnih priključkih ter 

aktivno delo z zamenjavami vodomerov na odjemnih mestih.  

2.1 Zaposlovanje  

Zaposlovanje v upravi podjetja v letu 2014 se je opravljalo na podlagi sprejetih načrtov 

zaposlovanja, poleg tega pa so se zaposlovale osebe v programu javnih del.  

 

Na dan 31.12.2014 je bilo v podjetju zaposlenih 10 delavcev. Pet oseb je zaposlenih za 

nedoločen delovni čas, štiri za določen delovni čas ter direktor, na podlagi individualne 

pogodbe.  

 

 

 
 

  jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 maj.14 jun.14 jul.14 avg.14 sep.14 okt.14 nov.14 dec.14 

ZAPOSLENI 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 

JAVNA DELA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

SKUPAJ 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 

 

 

V podjetju je tako bilo v letu 2014 povprečno zaposlenih 13,64 oseb 
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2.2  Poročilo o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo 

 

Izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo obsega predvsem zajem, pripravo in distribucijo 

zadostnih količin zdravstveno ustrezne pitne vode in nadzor nad obratovanjem ter vzdrževanje 

vodovodnega sistema. Na dejavnosti si prizadevamo zagotavljati kakovostno in nemoteno 

oskrbo s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub. 

 

Dejavnost oskrbe s pitno vodo izvajamo na območju celotne občine Beltinci. Oskrba s pitno 

vodo v občini je v letu 2014 potekala preko vodovodnega sistema občine Beltinci, ki oskrbuje 

naselja Beltinci, Bratonci, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci in preko vodovodnega 

sistema Dokležovje, ki oskrbuje naselje Dokležovje. 

 

Skupno smo po stanju ob koncu leta 2014 vzdrževali: 

- 27.861 m primarnih vodovodov, 

- 67.358 m sekundarnih vodovodov, 

- 1 vodohran kapacitete 100 m3, 

- 3 črpališča na vodnih virih, ki so Hraščica, Dokležovje in Melinci, 

- 164 hidrantov za požarno vodo. 

 

V splošnem je bila oskrba z vodo je bila v letu 2014 stabilna. Do motenj oskrbe je prihajalo ob 

sanacijah okvar na vodovodu, ki smo jih uspešno odpravili, pa tudi ob gradnji pomurskega 

vodovoda, ko so se izvajale navezave novih odsekov vodovoda na obstoječi vodovod in 

prevezave uporabnikov na novi vodovod. Navezave in prevezave so se tekom leta izvajale po 

posameznih ulicah v Beltincih in Melincih. 

 

2.2.1 Količina načrpane in prodane vode ter vodne izgube: 

Glede na določbe Pravilnika o oskrbi s pitno vodo je izvajanje meritev iz vodnih virov odvzete in 

distribuirane količine vode ter ugotavljane vodnih izgub naša stalna naloga. Količine iz vodnih 

virov odvzete oz. načrpane vode merimo preko vodomerov, montiranih v črpališčih vodnih 

virov. Pretoke črpane vode v črpališču Hraščica in Dokležovje spremljamo preko telemetrije.  

 

Pri končnih uporabnikih količino iz javnega vodovoda odvzete vode merimo z obračunskimi 

vodomeri. Popis stanja obračunskih vodomerov izvajamo dvakrat leto in sicer konec junija in 

konec decembra.  

 

Za oskrbo s pitno vodo je bilo v letu 2014 iz vodnih virov odvzeto skupaj 401.927 m3 vode, od 

tega 364.505 m3 oz. 90,69 % iz vodnjaka Hraščica in 37.422 m3 oz. 9,31 % iz vodnjaka 

Dokležovje. V primerjavi s preteklim letom je bila celotna količina načrpane vode nižja za 19.740 

m3 oz. 4,68 %. 
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V letu 2014 smo končnim uporabnikom prodali skupaj 347.596 m3 vode. Količina prodane vode 

je bila za 423 m3 oz. 0,12 % nižja glede na leto 2013. 

 

Celokupne vodne izgube, določene kot razlika med celotno načrpano in prodano vodo, so v letu 

2014 znašale 54.331 m3. Vodne izgube so bile glede na leto 2014 nižje za 19.317 m3 oz. 26,23 

%.  

 

Prikaz celotno načrpane in prodane količine vode ter celokupne vodne izgube v letih od 2011 do 

2014: 

                           Opis 
Leto 

Načrpana voda  Prodana voda - struktura Vodne izgube - struktura 

m3/leto % m3/leto % m3/leto % 

2011 394.063 100,00 348.578 88,46 45.485 11,54 

2012 425.754 100,00 367.007 86,20 58.747 13,80 

2013 421.667 100,00 348.019 82,53 73.648 17,47 

2014 401.927 100,00 347.596 86,48 54.331 13,52 

 

Prodana količina vode v naseljih v obdobju od 2011 do 2014: 

Naselje 2011 2012 2013 2014 

 m3 % m3 m3 m3 % m3 % 

Beltinci 120.717 34,63 139.005 37,88 119.381 34,30 123.430 35,51 

Bratonci 25.139 7,21 24.823 6,76 24.998 7,18 25.291 7,28 

Dokležovje 34.041 9,76 32.740 8,92 35.243 10,13 34.866 10,03 

Gančani 39.851 11,43 40.929 11,15 39.052 11,22 39.219 11,28 

Ižakovci 31.428 9,01 31.313 8,53 30.853 8,87 30.358 8,73 

Lipa 25.551 7,33 25.205 6,87 26.206 7,53 26.198 7,54 

Lipovci 40.961 11,75 42.059 11,46 41.403 11,90 40.424 11,63 

Melinci 30.945 8,88 30.933 8,43 30.883 8,87 27.810 8,00 

SKUPAJ: 348.633 100,00 367.007 100,00 348.019 100,00 347.596 100,00 

 

2.2.2 Vzdrževanje vodovodnega sistema  

V sklopu rednega vzdrževanja vodovodnih sistemov smo v letu 2014 izvajali planirana 

obratovalna in vzdrževalna opravila. V tem okviru smo izvajali redne tedenske preglede 

objektov, v sklopu katerih smo izvajali kontrole delovanja črpališč s popisom stanja vodomerov, 

beleženjem nivojev vode v vodnjakih, beleženjem tlaka. Izvajali smo redne tedenske kontrole 

delovanja opreme za kloriranje, vključno z izvajanem meritev klora. Opravljali smo redna 

čiščenja objektov, košnjo travnatih površin okoli objektov ter vzdrževali dovozne poti do 

objektov, po potrebi pa tudi izpiranja omrežja. 
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Poleg pregledov objektov na lokaciji smo delovanje objektov nadzorovali tudi preko sistema 

daljinskega nadzora, s centrom na sedežu podjetja. Daljinsko nadzorovani so črpališče Hraščica, 

črpališče Dokležovje in vodovodni stolp Beltinci. V črpališčih se nadzirajo trenutni pretok, 

pretečena količina vode, tlak vode, nivoji vode v vodnjakih, delovanje črpalk, vsebnost prostega 

klora v vodi, medtem ko se v vodovodnem stolpu nadzira nivo vode v stolpu. Dodatno se v vseh 

objektih nadzirajo tudi vstopi v objekt in izpadi el. energije. Podatki se shranjujejo in arhivirajo. 

V mesecu maju 2014 je bil opravljen redni servis klorne opreme v črpališču Hraščica s strani 

pooblaščenega izvajalca Controlmatic ABW iz Domžal.  

 

V črpališču Dokležovje je bil v mesecu juniju 2014 v vodnjaku zamenjan okvarjen sesalni koš ter 

v črpališču v sklopu hidropostaje servisirani črpalki št. 2 in št. 3, na katerih je med obratovanjem 

zaradi vdora zraka v črpalki preko okvarjenega sesalnega koša v črpalki posledično prišlo do 

poškodbe ležajnega usmernika in tesnilnega kompleta.  

 

V sklopu del rednega vzdrževanja vodovoda smo izvajali tudi redne menjave vodomerov, ter 

popravila in obnovitvena dela na vodovodnih priključkih. 

 

V času obilnih padavin v mesecu septembru 2014 smo s pomočjo PGD Beltinci v črpališču 

Hraščica izvedli interventno črpanje vdirajoče vode iz črpalnega jaška, da smo tako preprečili 

potop črpališča.  

 

Ob rednem vzdrževanju smo v preteklem letu na javnem vodovodu uspešno sanirali 7 okvar, od 

tega 4 v Beltincih, 1 v Dokležovju, 1 v Lipovcih in 1 v Melincih. Med temi okvarami sta bili dve 

večji okvari na salonitnem vodovodu na Panonski in Mladinski ulici v Beltincih, ki sta se obe 

zgodili v mesecu avgustu 2014 in sta povzročili prekinitev dobave vode prebivalcem osrednjega 

dela Beltinec za približno 5 – 6 ur.  

 

Pregled števila saniranih okvar na javnem vodovodu v preteklem obdobju: 

Opis 2010 2011 2012 2013 2014 

Število saniranih okvar na javnem 
vodovodu 

14 8 11 4 7 

 

2.2.3 Zamenjave obračunskih vodomerov 

V letu 2014 smo načrtovali 647 zamenjav vodomerov. Od skupaj načrtovanih zamenjav smo 

zamenjali 501 vodomerov, kar predstavlja 77,43 % realizacijo načrta. Za zamenjavo je ostalo 

146 vodomerov, ki jih bomo zamenjali v letu 2015. Glavni razlog za nedoseganje načrta je v 

onemogočenem dostopu do vodomerov zaradi odsotnosti uporabnikov. V večini gre za 

nenaseljene objekte in objekte, katerih lastniki živijo v tujini, ki prihajajo občasno.  
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Število zamenjav obračunskih vodomerov po naseljih v zadnjem petletnem obdobju: 
NASELJE Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 

Beltinci 298 56 68 87 

Bratonci 36 68 41 48 

Dokležovje 49 9 0 83 

Gančani 9 81 96 89 

Ižakovci 19 91 9 44 

Lipa 71 2 0 54 

Lipovci 26 8 113 65 

Melinci 75 56 15 31 

SKUPAJ 583 371 342 501 

 

2.2.4 Vzdrževanje hidrantov 

V letu 2014 smo opravljali redne preglede hidrantov na javnem vodovodnem omrežju in pri tem 

evidentirali vse spremembe, ki so nastale v tekočem letu. Zamenjali smo 3 okvarjene hidrante v 

Beltincih. Evidenco hidrantov smo dopolnili z novimi hidranti, ki so bili v letu 2014 vgrajeni na 

novozgrajene vodovode pomurskega vodovoda. V tem okviru je bilo vgrajeno skupno 39 novih 

hidrantov. Skupno število hidrantov po stanju ob koncu leta, skupaj s tistimi, ki so jih vgradili na 

pomurski vodovod, je bilo 203 hidrantov. 

 

Pregled izvedenih zamenjav in vgradenj hidrantov v preteklem obdobju: 

Opis 2011 2012 2013 2014 

Število hidrantov - zamenjave in vgradnje v 
režiji Komune Beltinci d.o.o. 

5 8 7 3 

 

2.2.5 Obnove, novogradnje in izvedbe novih vodovodov in vodovodnih priključkov 

Po naročilu občine Beltinci smo v letu 2014 v okviru investicij financiranih s strani Občine 

Beltinci položili skupaj 633 m novega sekundarnega vodovoda, od tega 44 m v naselju Beltinci, 

357 m v naselju Bratonci, 70 m v naselju Dokležovje, 44 m v naselju Gančani in 116 m v naselju 

Lipovci.  

 

V letu 2014 smo za potrebe priključevanja novih uporabnikov na vodovodno omrežje izvedli 

tudi 14 novih vodovodnih priključkov (4 v Beltincih, 1 v Dokležovju, 4 v Gančanih, 2 v Ižakovcih, 

2 v Lipovcih, in 1 v Melincih) v ter sočasno vgradili enako število novih obračunskih vodomerov. 
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Pregled dolžine položenega novega vodovoda in števila izvedenih novih vodovodnih priključkov 
priključkov v preteklem obdobju: 
 

Opis 2011 2012 2013 2014 

Dolžina položenega novega javnega 

vodovoda [ m ] 
269 608 2.211 633 

Število izvedenih novih vodovodnih 

priključkov 

16 15 15 14 

 
V letu 2014 smo aktivno sodelovali pri izvajanju obnov in novogradenj vodovoda, ki so potekale 

v sklopu Pomurskega vodovoda. V tem okviru je bilo v preteklem letu izvedeno: 

- 1.035 m transportnega vodovoda na Mladinski ulici, Ravenski cesti in Ribiški poti v 

Beltincih, 

- 2 540 m primarnega vodovoda v Gregorčičevi, Panonski in Ravenski ulici Beltincih, 
- 2.826 m sekundarnega vodovoda, od tega 1.025 m na Panonski ulici v Beltincih in 1.801 

m v Melincih, in  

2.2.6 Kakovost pitne vode  

Skladno s pravilnikom o pitni vodi smo na mikrobiološko in kemično skladnost pitne vode 

zagotavljali z notranjim nadzorom z izvajanjem HACCP sistema. Nadzor smo izvajali v 

sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, enota Murska Sobota. 

Skladnost pitne vode se je ugotavljala z odvzemom vzorcev, ki so se odvzemali preko celega leta 

ter bili prepeljani v laboratorije nacionalnega laboratorija v Mariboru, kjer so bila opravljena 

mikrobiološka in kemijska preskušanja. Vzorčenja in preskušanja pitne vode notranjega nadzora 

so bila planirana v okviru oskrbovanih območij posameznega vodovodnega sistema. 

 

Za potrebe spremljanja kemijske skladnosti pitne je bilo v notranjem nadzoru v letu 2014 

odvzetih skupno 19 vzorcev, ki so bili vsi skladni z zahtevami Pravilnika. 

 

Za potrebe spremljanja mikrobiološke skladnosti pitne vode je bilo v letu 2014 v notranjem 

nadzoru odvzetih skupno 58 vzorcev. Izmed vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave je 

bilo 5 vzorcev neskladnih. Vsi neskladni vzorci so bili odvzeti na vodovodnem sistemu občine 

Beltinci. Razlog za neskladnost vzorcev je bila prisotnost koliformnih bakterij in povečano 

število mikroorganizmov pri 22 °C in pri 37 °C.  

 

Povečano število mikroorganizmov je bilo ugotovljeno pri enem vzorcu, ki je bil odvzet na 

hidrantu na Panonski ulici v Beltincih. Ocenili smo, da je bil najverjetnejši vzrok za ugotovljeno 

neskladnost zastoj vode pri hidrantu. 

 

Koliformne bakterije so bile ugotovljene pri štirih vzorcih, od katerih je bil en vzorec odvzet pri 

uporabniku na omrežju, ostali trije pa so bili odvzeti v črpališču Hraščica.  

 



Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o. 

LETNO POROČILO 2014  

 

  
Stran 11 

 

  

Vzrok za prisotnost koliformnih bakterij pri vzorcu odvzetem pri uporabniku je bil v hišnem 

vodovodnem omrežju. Vzrok je bil odpravljen z izpiranjem internega omrežja, kar se je potrdilo 

z odvzemom vzorca, ki je bil ustrezen. 

 

V črpališču Hraščica so bile koliformne bakterije zabeležene pri vzorcih odvzetih v mesecu 

septembru, oktobru in novembru 2014, njih pojav v črpališču Hraščica pa pripisujemo stanju 

visoke podtalnice. Neskladnost zaradi prisotnosti koliformnih bakterij smo obvladovali z 

kontinuiranim kloriranjem, kar smo potrdi z odvzemom vzorca vode po kloriranju v klorni 

postaji istočasno kot v črpališču.  

 

V letu 2014 se je enako kot prejšnja leta na vodovodnih sistemih izvajal tudi državni monitoring, 

ki je oblika zunanjega nadzora nad pitno vodo, ki ga zagotavlja Ministrstvo za zdravje. V tem 

okviru je bilo na vodovodnih sistemih skupno odvzetih 19 vzorcev za mikrobiološka in 19 

vzorcev za kemijska preskušanja. Med vzorci za mikrobiološka preskušanja sta bila dva 

neskladna zaradi povečanega števila mikroorganizmov, med vzorci za kemijska preskušanja pa 

je bil en vzorec neskladen zaradi presežene vsebnost železa. Za odpravo teh neskladnosti je bilo 

izvedeno izpiranje hišnega vodovodnega omrežja pri uporabniku in izpiranje javnega vodovoda  

 

V letu 2014 je nadzor nad izvajanjem HACCP sistema in kakovostjo pitne vode opravljal tudi 

Zdravstveni inšpektorat. S strani zdravstvenega inšpektorja so bili opravljeni trije pregledi in 

sicer eden za vodovodni sistem Dokležovje in dva za vodovodni sistem občine Beltinci. Pri 

pregledu ni bilo ugotovljenih  
 

Pregled rezultatov mikrobioloških in kemijskih preskušanj vzorcev pitne vode v l. 2014 

 MIKROBIOLOŠKI PRESKUSI KEMIJSKI PRESKUSI 
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Vzrok neustreznosti 
pitne vode 

VS občine 
Beltinci 

Notranji  
nadzor 

35 5 
o Koliformne bakterije (pri 4 vzorcih) 
o Število mikroorganizmov pri 37 °C 

in 22 °C (pri 1 vzorcu) 
13 0  

Državni  
monitoring 

9 2 

o Število mikroorganizmov pri 37 °C 
(pri 2 vzorcih) in število 
mikroorganizmov pri 22 °C (pri 1 
vzorcu) 

9 1 o Železo 

SKUPAJ 44 7  22 1  

VS 
Dokležovje 

Notranji  
nadzor 

23 0  6 0  

Državni  
monitoring 

5 0  5 0  

SKUPAJ 28 0  11 0  
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V letu 2014 ugotovljene neskladnosti pitne vode niso v nobenem primeru predstavljale 

nevarnosti za zdravje uporabnikov. Glede na opravljene mikrobiološke in kemijskih preskuse, 

zaključujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2014 ustrezna in varna.  

 

2.2.7 Strokovna dela na področju oskrbe s pitno vodo 

Na podlagi zakonodaje in pooblastila občine Beltinci, podanega z Odlokom o načinu opravljanja 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Beltinci (Ur.l. RS, 94/11), 

izdajamo soglasja in druge listine, vezane na dejavnost oskrbe s pitno vodo. Tako smo v letu 

2014 na podlagi vlog strank izdali:  

- 3 smernice in 2 mnenji k pripravi prostorskih planov skladno z Zakonom o prostorskem 

načrtovanju,  

- 19 soglasij k priključitvi, 5 projektnih pogojev in 8 soglasij k projektnim rešitvam v postopku 

pridobivanja gradbenih dovoljenj v skladu z Zakonom o graditvi objektov. 

Dodatno temu smo strankam na podlagi Zakona o vodah izdali še 10 mnenj k izdaji vodnih 

dovoljenj za rabo podzemne vode. 

 

Prav tako smo v letu 2014 pripravili in oddali: 

- na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje:  

o poročilo o načinu izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2013, 

o s strani Občine Beltinci potrjen elaborat o ceni storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, 

- na Nacionalni inštitut za javno zdravje  – poročilo o skladnosti pitne vode za leto 2013, 

- na Agencijo za okolje in prostor: 

o poročila o monitoringu podzemne vode za l. 2013 za vsak posamezen vodnjak in 

piezometre, 

o napoved za odmero vodnih povračil za leto 2013. 

 

2.3 Poročilo o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda 

 

Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju občine Beltinci izvajamo na podlagi 

Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine 

Beltinci (Ur.l. RS 69/2013). 

 

V področje dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda sodijo storitve odvajanja odpadnih 

vod, čiščenja odpadnih vod in storitve praznjenja greznic pri uporabnikih, ki niso priključeni na 

kanalizacijo. Količina opravljenih storitev za uporabnike storitev je povezana s porabljeno 

količino pitne vode in se obračuna v odvisnosti od porabljene pitne vode. 
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Pomembnejša dogodka na področju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadne vode v l. 2014 sta 

bila: 

- pridobitev uporabnih dovoljenj za novozgrajeno kanalizacijsko omrežje ločenega sistema in 

za zadrževalnik Beltinci, ki so bila pridobljena v mesecu marcu 2014, in  

- dograditev čistilne naprave Melinci, za katero je Občina Beltinci v mesecu februarju 2014 

pridobila odločbo o poskusnem obratovanju.  

V povezavi z navedenim je izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadne vode v letu 2014 

obsegalo predvsem: 

- zagotavljanje nemotenega obratovanja in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja, ki obsega: 

- 16.486 m sekundarnega kanalizacijskega omrežja mešanega sistema v naselju Beltinci, 

- 28.647 m sekundarnega kanalizacijskega omrežja ločenega sistema v vseh ostalih 

naseljih občine Beltinci, 

- 38.689 m primarnega kanalizacijskega omrežja 

- 21 črpališč na kanalizacijskem omrežju skupaj 44 vgrajenimi črpalkami, 

- 400 m3 zadrževalnik Beltinci z razbremenilnim objektom , 

- aktivno sodelovanje pri vzdrževanju in nadziranju poskusnega obratovanja čistilne naprave 

Melinci. 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je bilo v letu 2014 bolj ali manj zadovoljivo, odvisno od 

vremenskih razmer. Od omenjenih vremskih razmer mislimo predvsem na ekstremno 

septembrsko deževje, ko je vdirajoča voda v kanalizacijo obremenjevala in ogrožala varnost 

delovanja naprav za prečrpavanje in čiščenje, ki so zaradi velikih količin vode vseskozi 

neprekinjeno delovale s polno zmogljivostjo. Vendar pa obilne vode niso povzročile nedelovanja 

naprav in druge materialne škode infrastrukturi kanalizacijskega sistema. 

 

2.3.1 Količina odvedene in očiščene komunalne odpadne vode 

V letu 2014 je na podlagi prodane količine pitne vode v gospodinjstvih in ostali dejavnosti na 

območju občine Beltinci nastalo skupno 295.575 m3 komunalne odpadne vode, od katere je 

bilo 

- 240.521 m3 oz. 81,37 % komunalne odpadne odvedeno v javno kanalizacijo, 

- 55.054 m3 oz. 18,63 % pa v individualne greznice. 

 

Količina po javni kanalizaciji odvedene komunalne odpadne vode je bila v letu 2014 višja za 

117.407 m3 oz. 95,36 % glede na leto 2013, ko je bilo odvedeno in očiščeno 123.114 m3 

odpadne vode. Razlog za toliko višjo količino odvedene odpadne v letu 2014 je v priključevanju 

prebivalcev na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje. 
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Pregled zaračunanih količin odvedene komunalne odpadne vode po javni kanalizaciji po naseljih 

občine Beltinci v letu 2014 v primerjavi z letom 2013: 

Naselje 
2013 2014 

m3 % m3 % 

Beltinci 114.950 93,37 118.385 49,22 

Bratonci 526 0,43 12.458 5,18 

Dokležovje 544 0,44 13.459 5,60 

Gančani 1.560 1,27 21.393 8,89 

Ižakovci 754 0,61 16.510 6,86 

Lipa 1.561 1,27 15.841 6,86 

Lipovci 1.601 1,30 25.040 6,59 

Melinci 1.618 1,31 17.435 10,41 

SKUPAJ: 123.114 100,00 240.521 100,00 

 

2.3.2 Praznjenje greznic 

V letu 2014 smo na območju občine Beltinci pričeli izvajati sistematično in interventno 

praznjenje individualnih greznic. Cena za storitev praznjenja greznic je bila oblikovana z 

elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja, ki ga je potrdil občinski svet v mesecu marcu 2014. Cena se je v letu 2014 zaračunavala 

vsem uporabnikom, ki niso bili priključeni na javno kanalizacijo in odvajali odpadno vodo v 

greznico.  

 

Storitev praznjenja greznic je bila v letu 2014 zaračunana v skupni količini 55.054 m3. Pregled 

zaračunane količine praznjenja greznic po naseljih občine Beltinci je podan v spodnji tabeli. 

 

Pregled zaračunane količine storitve praznjenja greznic v letu 2014: 

Naselje 
2014 

m3 % 

Beltinci 1.181 2,15 

Bratonci 7.300 13,26 

Dokležovje 13.587 24,68 

Gančani 9.234 16,77 

Ižakovci 6.447 11,71 

Lipa 3.889 7,06 

Lipovci 8.469 15,38 

Melinci 4.947 8,99 

SKUPAJ: 55.054 100,00 

 

Praznjenje greznic smo izvajali s pomočjo zunanjega pogodbenega izvajalca, to je Komunalo 

d.o.o. Murska Sobota, ki razpolaga z ustreznimi vozili za izvajanje storitve. Vsa prevzeta količina 

grezničnih vsebin je bila prepeljana v obdelavo na čistilno napravo Melinci. Z rednim 

sistematičnim praznjenjem greznic smo pričeli v mesecu aprilu 2014 in ga izvajali do konca 
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avgusta 2014, ko smo morali redno praznjenje greznic po predhodno pripravljenem planu 

prekiniti. To pa zato, ker se je z začetkom septembra na čistilni napravi začel zagon gnilišča, 

zaradi česar se je morala količina sprejema grezničnih vsebin zmanjšati. Tako se je praznjenje 

greznic v nadaljevanju do konca leta izvajalo zgolj v obsegu interventnih praznjenj po 

predhodnem naročilu strank. 

 

V letu 2014 je bilo v naseljih občine Beltinci izpraznjeno 289 greznic. Prevzeta količina 

grezničnih vsebin v skupni letni višini 1808 m3 je bila odpeljana v čiščenje na čistilno napravo 

Melinci, kjer je v liniji blata urejena fekalna postaja za sprejem grezničnih vsebin.  

 

Pregled števila izpraznjenih greznic ter količin prevzetih grezničnih vsebin v letu 2014: 

Naselje 
Število izpraznjenih 

greznic 

Količina prevzetih grezničnih vsebin 

m3 % 

Beltinci 14 63 3,46 

Bratonci 76 395 21,85 

Dokležovje 91 485 26,83 

Gančani 47 428 23,65 

Ižakovci 17 135 7,47 

Lipa 6 40 2,21 

Lipovci 19 130 7,19 

Melinci 19 133 7,33 

SKUPAJ: 289 1808 100,00 

 

2.3.3 Vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju  

Dela na vzdrževanju in obratovanju kanalizacijskega omrežja so obsegala izvajanje kontrol in 

pregledov kanalizacijskih vodov, črpališč in zadrževalnega bazena s sprotnim izvajanjem tekočih 

popravil in čiščenj. Kontrole in preglede kanalizacijskih vodov smo izvajali z odpiranjem 

revizijskih jaškov in ugotavljanjem splošnega stanja glede poškodb, stanja usedlin in pretakanja 

vode skozi jašek. Pri kontrolnih pregledih črpališč smo ugotavljali splošno stanje objekta in 

okolice, strojne in elektro opreme ter stanje usedlin in plavin. 

 

Vseh 21 črpališč na kanalizacijskem omrežju je telemetrijsko povezano z centralni nadzorni 

sistem, ki se nahaja na čistilni napravi Melinci, kar nam omogoča spremljanje delovanja črpališč 

in hitro ukrepanje v primeru nepravilnosti.  

 

Pri vzdrževanju črpališč v letu 2014 beležimo okvaro mehkega zagona na črpalki v črpališču ČTV-

1 v Beltinci, ki smo ga zamenjali.  
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Na kanalizacijskem omrežju smo letu 2014 zaradi zastajanja odpadnih voda izvedli 26 

intervencijskih čiščenj. Strojno čiščenje kanalov smo opravili s pomočjo zunanjih izvajalcev, to je 

Komunalo d.o.o. Murska Sobota in PGD Beltinci. 

 

V mesecu decembru 2014 smo na kanalizacijskem omrežju izvedli tudi deratizacijo 

kanalizacijskega omrežja. 

 

2.3.4 Izvajanje priključevanj na kanalizacijsko omrežje 

V letu 2014 smo izvedli en nov kanalizacijski priključek za potrebe priključitve objekta Fitocenter 

d.o.o. v Beltincih na javno kanalizacijo. Dodatno temu sta bila izvedena še dva nova 

kanalizacijska priključka, ki ju je zgradil zunanji izvajalec pod našim nadzorom, to sta bila 

priključka za Garaže Panvita v Beltincih in za ABI d.o.o. v Lipovcih.  

 

Tekom celega leta smo sami in s pomočjo pogodbenega izvajalca izvajali priključevanja objektov 

uporabnikov na zgrajene priključne kanalizacijske jaške. V tem okviru smo v letu 2014 izvedli 

552 priključitev objektov na javno kanalizacijo, skupno (v letu 2013 in 2014) pa 1.213 objektov. 

 

Število izvedenih priključitev objektov na javno kanalizacijo v naseljih v l. 2014 v primerjavi z l. 

2013: 

Naselje Število izvedenih 

priključitev na javno 

kanalizacijo v letu 2013 

Število izvedenih 

priključitev na javno 

kanalizacijo v letu 2014 

Beltinci 9 7 

Bratonci 56 81 

Dokležovje 45 79 

Gančani 115 87 

Ižakovci 86 72 

Lipa 110 34 

Lipovci 121 140 

Melinci 119 52 

SKUPAJ 661 552 

 

2.3.5 Poskusno delovanje čistilne naprave Melinci 

V letu 2014 je potekalo poskusno delovanje čistilne naprava Melinci. V času poskusnega 

delovanja v letu 2014 sta nadzor nad delovanjem čistilne naprave izvajala dva izvajalca in to 

Hidroinženiring d.o.o. Ljubljana, ki je skrbel za linijo vode in GH Holding d.d. Ljubljana, ki je 

skrbel za linijo blata. V obravnavanem obdobju smo aktivno sodelovali pri nastavitvah, 

optimizaciji in kontroli delovanja. V skladu z razpisnimi pogoji je v času poskusnega delovanja 
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stroške el. energije pokrivala Občina Beltinci, sami pa smo zagotavljali odvoz blata in drugih 

odpadkov iz čistilne naprave. Vsi ostali stroški v zvezi z obratovanjem in servisiranjem naprav in 

opreme so v letu 2014 še bremenili prej navedena izvajalca, vso porabljeno električno energijo 

pa je krila občina (na prečrpališčih in ČN Melinci).  

 

Čistilna naprava Melinci je kapacitete 15.000 PE. Hidravlična obremenitev za katero je zgrajena 

čistilna naprava je 3.400 m3/dan v sušnem vremenu in 4.000 m3/dan v deževnem vremenu. 

Tehnologija čistilne naprave obsega linijo vode in linijo blata. Delovanje je avtomatizirano in 

nadzorovano preko nadzornega sistema, ki prikazuje stanje na objektih in beži podatke, 

omogoča pa tudi spremembo nastavitev parametrov.  

 

Linija vode je namenjena čiščenju odpadne vode. Na liniji vode je zagotovljeno: 

- primarno - mehansko čiščenje odpadne vode, ki vključuje odstranjevanje snovi na grabljah, 

peskolovu z lovilcem maščob in v primarnem usedalniku, 

- sekundarno čiščenje odpadne vode – faza prezračevanja, ki je vključeno v ciklus obratovanja 

SBR sekvenčnih bazenov – in zajema odstranjevanje biološko razgradljive snov, 

- terciarno čiščenje odpadne vode, ki zajema odstranjevanje nitratov, ki se vrši v 

denitrifikacijski anoksični mešalni fazi, vključeni v ciklus obratovanja sekvenčnih bazenov, ter 

odstranjevanje fosforja, ki se vrši z dodajanem železovega triklorida v tlačni cevovod za 

polnjenje sekvenčnih bazenov.  

V preteklem letu je čiščenje odpadne vode na liniji vode potekalo kontinuirano preko celega 

leta, zastojev oz. izpadov pri čiščenju odpadne vode ni bilo. 

 

Linija blata je namenjena obdelavi maščob in usedlega blata iz mehanske stopnje čiščenja ter 

obdelavi presežnega aktivnega blata iz biološke stopnje čiščenja. V linijo blata so vključeni 

naslednji objekti: zalogovnik za predzgoščanje presežnega blata, gnilišče za anaerobno 

obdelavo blata v povezavi s plinohranom in kogeneracijsko enoto, ter zgoščevalnik za zgoščanje 

anaerobno obdelanega blata v povezavi z centrifugirno napravo za dehidracijo zgoščenega blata 

iz zgoščevalnika. Voda, ki se izloči iz blata pri dehidraciji, se vodi nazaj na dotok čistine naprave. 

V linijo blata vstopajo tudi vsebine iz greznic, za kar urejena je fekalna postaja za sprejem 

grezničnih vsebin, ki se po predhodni odstranitvi trdnih snovi na polžnem kompaktorju 

prečrpavajo v gnilišče. 

2.3.6 Rezultati delovanja čistilne naprave Melinci 

Na čistilni napravi so bile v letu 2014 opravljene prve meritve v skladu z Uredbo o emisiji snovi 

pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in Pravilnikom o prvih meritvah in 

obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje. Za izvedbo prvih 

meritev je bil pristojen izvajalec Hidroinženirig d.o.o., ki je izvedbo prvih meritev naročil pri 

neodvisnem, s strani države pooblaščenem izvajalcu Komunalnem podjetju Ptuj d.d.. Izvedene 

so bile tri meritve, ki so bile opravljene v mesecu juliju, avgustu in novembru 2014. Vse meritve 
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so bile ustrezne, očiščena voda je bila s svojo kvaliteto pod maksimalno dovoljenimi 

koncentracijami za iztok v reko Muro. 

 

Povprečen učinek čiščenja glede na KPK je bil 97,0 %, glede na BPK5 je bil 97,5 %, glede na 

celotni fosfor 89,1 % in glede na celotni dušik 78,7 %.  

 
Rezultati delovanja čistilne naprave v času poskusnega delovanja, povzeti iz poročila o prvih 

meritvah, so navedeni v spodnji tabeli: 

Zap. 

Št. 
Naziv parametra 

 Mejna 

vrednost 

1. meritev 

jul.2014 

2. meritev 

avg.2014 

3.meritev 

nov.2014 

Povprečna 

vrednost 

1 
Temperatura (°C) 

Vtok  17,6 18,4 13,4 16 

Iztok  21,5 19,2 13,1 18 

2 
pH 

Vtok  7,17 7,35 7,99 7,6 

Iztok  7,27 7,21 7,29 7,3 

3 Neraztopljene 

suspendirane snovi 

(mg/L) 

Vtok  560 277 91 297,5 

Iztok 35 LOD LOD LOD 0,0 

4 Amonijev dušik 

(mg/L) 

Vtok  33,9 42,5 11,9 26,79 

Iztok 10 0,64 LOD LOQ 0,38 

5 KPK 

(mg/l) 

Vtok  881 638 166 526 

Iztok 110 19 12 LOD 12 

% Učinek  97 97 97 97,0 

6 BPK5  

(mg/L) 

Vtok  523 271 56 269 

Iztok 20 LOQ LOQ LOD 5 

% Učinek  98 96 96 97,52 

7 Celotni fosfor 

(mg/l) 

Vtok  10,2 3,06 2,28 5,21 

Iztok 2 0,35 0,65 0,28 0,42 

% Učinek  95 62 87 89,15 

8 Celotni dušik  

(mg/L) 

Vtok  47,3 61,2 19,1 38,9 

Iztok 15 3,4 4,12 11,1 6,2 

% Učinek  91 88 38 78,73 

 

2.3.7  Proizvodnja bioplina in energije 

Na čistilni napravi pri obdelavi v gnilišču nastaja bioplin, ki se iz gnilišča odvaja v plinohram, kjer 

se začasno shranjuje. Delovanje gnilišča je bilo zagnano v septembru 2014, vendar pa s 

podatkom o količini proizvedenega bioplina v preteklem letu ne razpolagamo, ker je bil 

plinomer montiran šele pred kratkim. Bioplin se iz plinohrana vodi na izgorevanje v 

kogenerator, ki proizvaja električno in toplotno energijo. Električna energija se proizvaja na 

generatorju z delovno močjo 65 kW, toplotna energija pa prihaja od pogonskega agregata 

generatorja in se uporablja za ogrevanje gnilišča. Kogeneracija na čistilni napravi je še v fazi 

preizkušanj in optimizacije, saj je bil kogenerator zagnan komaj v drugi polovici decembra 2014. 

V splošnem ugotavljamo proizvodnjo okoli 200 kWh električne energije na dan.  
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2.3.8 Odvoz odpadkov iz čistilne naprave 

V letu 2014 smo zagotavljali odvoz odpadkov, nastalih pri čiščenju odpadne vode na čistilni 

napravi. V procesu čiščenja odpadne na čistilni napravi nastajajo predvsem naslednje vrste 

odpadkov: odpadki iz grabelj, odpadki iz peskolova, dehidrirano anaerobno obdelano blato.  

 

Odvoz nastalih odpadkov v letu 2014 je izvajal Saubermacher-Komunala d.o.o. iz Murske 

Sobote, s katerim imamo sklenjeno pogodbo.  

 

Skupno so bile v letu 2014 iz čistilne naprave odpeljane naslednje količine odpadkov: 

Vrsta odpadka Količina v kg/leto 

Dehidrirano anaerobno obdelano  blato  – šifra 19 08 05 78.920 

Ostanki iz grabelj – šifra 19 08 01 6.300 

Embalaža z ostanki nevarnih snovi - šifra 150110 29 

 

2.4 Strokovna dela na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda 

Na podlagi zakonodaje in pooblastila Občine Beltinci smo v letu 2014 izdajali soglasja in druge 
listine vezane na dejavnost odvajanja in čiščenja odpadne vode.  
 
Tako smo v letu 2014 na podlagi vloge strank izdali:  

- 3 smernice in 2 mnenji k pripravi prostorskih planov skladno z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju, 

- 19 soglasij za priključitev, 4 projektne pogoje, 8 soglasij k projektnim rešitvam skladno z 
Zakonom o graditvi objektov. 

Nadalje smo za potrebe priključevanja obstoječih objektov izdali še 51 soglasij k priključitvi 
obstoječih objektov na novozgrajene kanalizacije. 
 
V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju odpadne vode smo pripravili in oddali smo na 

Ministrstvo za okolje in prostor: 

- poročilo o načinu izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih 

voda za leto 2013,  

- poročilo o standardu opremljenosti za leto 2013, ki smo ga za pripravili in oddali na 

ministrstvo po pooblastilu Občine Beltinci, 

- s strani Občinskega sveta Občine Beltinci potrjen elaborat o ceni storitve javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014. 

 

2.5 Tržna dejavnost 

Tržna dejavnost se v največji meri nanaša na investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja in 

izgradnjo novih tras vodovod, storitev vodovodarja in storitve z minibagerjem (izkopi, pluženje 

snega, košnja trave, pometanje javnih površin ipd.).  
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2.6 Urejevanje javnih površin  

V okviru javnih del, katerih število izvajalcev je odvisna od državne politike zaposlovanja, 

izvajamo naslednja dela: 

- urejanje – čiščenje pločnikov, avtobusnih postajališč, parkirišč itd.  

- urejanje parka, zelenic, cestnih bankin, spominskih znamenj in drugih zelenih površin,  

- zamenjave horizontalne prometne signalizacije,  

- upravljanje z zbirnim centrom v Beltincih,  

- spremljanje prireditev občine in društev, 

- čiščenje meteornih jaškov na cestah, 

- druga dela v zvezi z urejanjem javnih površin.  

 

2.7 Vzdrževanje pokopališč 

 
Na pokopališči smo izvajala redna vzdrževalna dela, kot je košnja trave, rezanje ograj in 

okrasnih rastlih, odvoz sveč in odpadkov ter izvajali vzdrževalna dela na vodovodu.  

 

Pregled grobnih mest po naselju: 

  VRSTA GROBA           

VAS 
DRUŽINSKI 

DVOJNI 
DRUŽINSKI 

TROJNI 
ENOJNI OTROŠKI ŽARNI GROBNICA EVIDENTIRANIH % NE EVIDENTIRANIH % SKUPAJ 

Beltinci 406 44 103 7 20 2 543 93,3 39 6,7 582 

Bratonci 168 8 22 - 2 1 195 97,0 6 3,0 201 

Dokležovje 178 1 60 1 1 - 233 96,7 8 3,3 241 

Gančani 250 6 48 2 8 - 308 98,1 6 1,9 314 

Hraščice 13   10 1 - - 21 87,5 3 12,5 24 

Ižakovci 188 11 17 5 1 - 218 98,2 4 1,8 222 

Lipa 188 8 23 4 - - 215 96,4 8 3,6 223 

Lipovci 234 6 39 7 1 - 281 97,9 6 2,1 287 

Melinci 192 7 61 2 - - 250 95,4 12 4,6 262 

SKUPAJ 1817 91 383 29 33 3 2264 96,1 92 3,9 2356 
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO 

3.1 Bilanca stanja  
  Konto   POSTAVKA   Oznaka za 

AOP  
 Znesek 

tekočega leta  
 Znesek 

prejšnjega leta  

  1   2   3   4   5  

     SREDSTVA (002+032+053)   001    342.258       310.716     

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

 002    76.528       75.630     

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

 003    2.590       3.706     

     1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)   004    2.590       3.706     

  del 00   a) Dolgoročne premoženjske pravice   005    590       1.706     

  del 00   b) Dobro ime   006    0       0     

  del 00   c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja   007    0       0     

  del 00, del 08, del 
13  

 č) Druga neopredmetena sredstva   008    2.000       2.000     

  del 00   2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve   009    0       0     

     II.Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)   010    73.938       71.924     

  del 02, del 03   1. Zemljišča    011    0       816     

  del 02, del 03   2. Zgradbe    012    0       0     

  del 04, del 05   3. Proizvajalne naprave in stroji   013    0       0     

  del 04, del 05   4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in 
druga opredmetena osnovna sredstva  

 014    73.938       71.108     

  del 04, del 05   5. Biološka sredstva   015    0       0     

  del 02, del 04   6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in 
izdelavi  

 016    0       0     

  del 08, del 13   7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih 
sredstev   

 017    0       0     

  01   III. Naložbene nepremičnine   018    0       0     

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

     1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 
do 023)  

 020    0       0     

  del 06   a) Delnice in deleži v družbah v skupini   021    0       0     

  del 06   b) Druge delnice in deleži   022    0       0     



Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o. 

LETNO POROČILO 2014  

 

  
Stran 22 

 

  

  del 06   c) Druge dolgoročne finančne naložbe    023    0       0     

     2. Dolgoročna posojila (025+026)   024    0       0     

  del 07   a) Dolgoročna posojila družbam v skupini    025    0       0     

  del 07   b) Druga dolgoročna posojila    026    0       0     

     V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)   027    0       0     

  del 08   1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini   028    0       0     

  del 08   2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev   029    0       0     

  del 08   3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih   030    0       0     

  09   VI. Odložene terjatve za davek   031    0       0     

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

 032    239.589       235.086     

  67   I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo   033    0       0     

     II.Zaloge (035 do 039)   034    15.517       17.425     

  30, 31, 32   1. Material   035    15.517       17.425     

  60   2. Nedokončana proizvodnja   036    0       0     

  61, 62, 63   3. Proizvodi   037    0       0     

  65, 66   4. Trgovsko blago   038    0       0     

  del 13   5. Predujmi za zaloge   039    0       0     

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

     1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 
do 044)  

 041    0       0     

  del 17   a) Delnice in deleži v družbah v skupini    042    0       0     

  del 17   b) Druge delnice in deleži   043    0       0     

  del 17   c) Druge kratkoročne finančne naložbe    044    0       0     

     2. Kratkoročna posojila (046+047)   045    0       0     

  del 07, del 18   a) Kratkoročna posojila družbam v skupini   046    0       0     

  del 07, del 18   b) Druga kratkoročna posojila   047    0       0     

     IV.Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)   048    209.707       185.290     

  del 08, del 12, del 
13, del 15  

 1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini   049    0       0     
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  del 08, del 12, del 
13, del 15  

 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev   050    180.513       165.511     

  del 08, del 13, 14, 
del 15, 16  

 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih   051    29.194       19.779     

  10, 11   V. Denarna sredstva   052    14.365       32.371     

  19   C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE  

 053    26.141       0     

  del 99   Zabilančna sredstva   054    0       0     

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

 055    342.258       310.716     

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

 056    83.431       27.577     

     I. Vpoklicani kapital (058-059)   057    8.763       8.763     

  del 90   1. Osnovni kapital   058    8.763       8.763     

  del 90   2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)   059    0       0     

  91   II. Kapitalske rezerve   060    0       0     

     III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)   061    876       0     

  del 92   1. Zakonske rezerve    062    876       0     

  del 92   2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne 
deleže  

 063    0       0     

  del 92   3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot 
odbitna postavka)  

 064    0       0     

  del 92   4. Statutarne rezerve   065    0       0     

  del 92   5. Druge rezerve iz dobička   066    0       0     

  95   IV. Presežek iz prevrednotenja   067    0       0     

  del 93   V. Preneseni čisti dobiček    068    18.816       0     

  del 93   VI. Prenesena čista izguba    069    0       0     

  del 93   VII. Čisti dobiček poslovnega leta   070    54.976       18.814     

  del 93   VIII. Čista izguba poslovnega leta   071    0       0     

     B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)  

 072    80.074       100.422     

  del 96   1. Rezervacije   073    0       0     

  del 96   2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve   074    80.074       100.422     

     C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)   075    49.890       40.908     

     I. Dolgoročne finančne obveznosti (077 do 079)   076    0       0     
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  del 97   1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v 
skupini  

 077    0       0     

  del 97   2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank   078    0       0     

  del 97   3. Druge dolgoročne finančne obveznosti    079    0       0     

     II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)   080    49.890       40.908     

  del 98   1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v 
skupini  

 081    0       0     

  del 98   2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev   082    0       0     

  del 98   3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti    083    49.890       40.908     

  del 98   III. Odložene obveznosti za davek   084    0       0     

     Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)   085    122.783       141.809     

  21   I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev   086    0       0     

     II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)   087    0       0     

  del 27, del 97   1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v 
skupini  

 088    0       0     

  del 27, del 97   2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank   089    0       0     

  del 27, del 97   3. Druge kratkoročne finančne obveznosti    090    0       0     

     III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 
094)  

 091    122.783       141.809     

  del 22, del 23, del 
28, del 98  

 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v 
skupini  

 092    0       0     

  del 22, del 23, del 
28, del 98  

 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev   093    105.873       88.241     

  24, del 23, 25, 26, 
del 28, del 98  

 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti   094    16.910       53.568     

  29   D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE  

 095    6.080       0     

  del 99   Zabilančne obveznosti   096    0       0     
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3.2 Izkaz poslovnega izida 
  Ko
nto  

 POSTAVKA   Oznaka 
za AOP  

 Znesek 
tekočega 

leta  

 Znesek 
prejšnjega 

leta  

  1   2   3   4   5  

     A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)    110    575.489       454.321     

     I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)   111    575.489       454.321     

  del 
76  

 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin   112    530.443       427.182     

  del 
76  

 2. Čisti prihodki od najemnin   113    0       0     

  del 
76  

 3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala    114    45.046       27.139     

     II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)   115    0       0     

  del 
76  

 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev   116    0       0     

  del 
76  

 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala    117    0       0     

     III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)   118    0       0     

  del 
76  

 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev   119    0       0     

  del 
76  

 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala    120    0       0     

     B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE  

 121    0       0     

     C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE  

 122    0       0     

  79   Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE   123    0       0     

  del 
76  

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

 124    267.626       181.744     

  del 
76  

 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI   125    0       0     

     F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)   126    843.115       636.065     

     G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)   127    783.973       617.139     

     I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)   128    489.493       323.965     

  del 
70  

 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala   129    0       0     

     2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)   130    107.259       94.210     

  del 
40  

 a) stroški materiala   131    59.762       55.648     

  del 
40  

 b) stroški energije   132    47.497       38.562     
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  del 
40  

 c) drugi stroški materiala   133    0       0     

     3. Stroški storitev (135 do 138)   134    382.234       229.755     

  del 
41  

 a) transportne storitve   135    500       0     

  del 
41  

 b) najemnine   136    227.917       98.905     

  del 
41  

 c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom   137    0       0     

  del 
41  

 č) drugi stroški storitev   138    153.817       130.850     

     II. Stroški dela (140 do 143)   139    260.047       261.308     

  del 
47  

 1. Stroški plač   140    188.094       190.538     

  del 
47  

 2. Stroški pokojninskih zavarovanj   141    16.646       16.863     

  del 
47  

 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj   142    16.675       14.607     

  del 
47  

 4. Drugi stroški dela   143    38.632       39.300     

     III. Odpisi vrednosti (145 do 147)   144    32.347       30.472     

  43   1. Amortizacija    145    30.754       23.727     

  del 
72  

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

 146    0       0     

  del 
72  

 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih   147    1.593       6.745     

     IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)    148    2.086       1.394     

  44   1. Rezervacije   149    0       0     

  48   2. Drugi stroški   150    2.086       1.394     

     H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)   151    59.142       18.926     

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

     J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)   153    39       460     

     Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III)   154    0       0     

     I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)   155    0       0     

  del 
77  

 1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini   156    0       0     

  del 
77  

 2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah   157    0       0     

  del 
77  

 3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah   158    0       0     

  del 
77  

 4. Finančni prihodki iz drugih naložb   159    0       0     
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     II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162)   160    0       0     

  del 
77  

 1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini   161    0       0     

  del 
77  

 2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim   162    0       0     

     III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)   163    39       460     

  del 
77  

 1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini   164    0       0     

  del 
77  

 2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih   165    39       460     

     K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174)   166    1.622       487     

     Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)   167    0       0     

  del 
74  

 I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb   168    0       0     

     II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)   169    1.519       485     

  del 
74  

 1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini   170    0       0     

  del 
74  

 2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank   171    0       0     

  del 
74  

 3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic   172    0       0     

  del 
74  

 4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti   173    1.519       485     

     III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177)   174    103       2     

  del 
74  

 1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini   175    0       0     

  del 
74  

 2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti   176    103       2     

  del 
74  

 3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti   177    0       0     

     L. DRUGI PRIHODKI (179+180)   178    993       38.001     

  del 
78  

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

 179    993       36.110     

  del 
78  

 II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki    180    0       1.891     

  75   M. DRUGI ODHODKI   181    0       0     

  80   N. CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)   182    58.552       56.900     

  80   O. CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181)   183    0       0     

  del 
81  

 P. DAVEK IZ DOBIČKA   184    2.700       1.551     

  del 
81  

 R. ODLOŽENI DAVKI   185    0       0     

  del 
81  

 S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185)   186    55.852       55.349     
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  89   Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. 
(184-182+185)  

 187    0       0     

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

 188    13,64       15,30     

     ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA   189    12       12     
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4 RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH  

4.1 Bilanca stanja  

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje 

sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku, to je na koncu poslovnega leta, 

za katero se sestavlja.  

4.1.1 Sredstva  

Sredstva so v denarni merski enoti izraženi stvari, pravice in denar, s katerimi 

premoženjskopravno razpolaga podjetje.  

 

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

Sestavljajo jih opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve, naložbene nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne 

poslovne terjatve in odložene terjatve za davek. Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se 

praviloma preoblikujejo v obdobju, krajšem od leta dni. Sestavljajo jih sredstva za prodajo, 

zaloge, kratkoročne poslovne terjatve, kratkoročne finančne naložbe, denarna sredstva in 

kratkoročne aktivne časovne razmejitve. 

 

  
SREDSTVA 

Tekoče leto Prejšnje leto 

 310.716 

DOLGOROČNA SREDSTVA   76.528 75.630 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve   2.590 3.706 

Premoženjske pravice  - računalniški programi 
Druga neopredmetena sredstva  

Opredmetena osnovna sredstva  73.938 71.924 

Računalniška oprema 
Oprema komunala 
Drobni inventar  

KRATKOROČNA SREDSTVA   239.589 235.086 

Zaloge 15.517 14.425 

Zaloga materiala v skladišču 

Kratkoročne poslovne terjatve 209.707 185.290 

Kratkoročne terjatve do kupcev  
Druge kratkoročne terjatve  

Denarna sredstva 14.365 32.371 

Denarna sredstva v blagajni 
Denarna sredstva na poslovnem računu 

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 26.141 0 

Kratkoročno odloženi stroški zavarovanje 
Kratkoročno nezaračunani prihodki 
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V premoženjskih pravicah se izkazuje računalniški program Cadis Komunala, ki je namenjen za 

obračunavanje porabe vode po posameznem odjemnem mestu in vodenju evidence o kupcih. V 

opredmetenih osnovnih sredstva so evidentirani nabavljeni računalniški kompleti, drobni 

inventar in oprema, katero se uporablja za komunalne namene (oprema za javne delavce, 

oprema vodovodarja, oprema za iskanje napake na vodovodnem omrežju…).  

 

Kratkoročne terjatve predstavljajo v večji meri kratkoročne terjatve do kupcev, med druge 

kratkoročne terjatve pa spadajo terjatve za plačane akontacije vodnega povračila, terjatve za 

vračilo davka na dodano vrednost ter druge kratkoročne terjatve.   

 

PREGLED GIBANJA TERJATEV ZA LETO 2014 

DATUM  
STANJE 

TERJATEV 
OD TEGA 
ZAPADLO 

DELEŽ 
ZAPADLIH 

TERJATEV (%) 

1.1.2014 165.444,44 59.169,24 35,76 

31.3.2014 128.838,87 88.702,59 68,85 

30.6.2014 180.908,68 68.237,28 37,72 

30.9.2014 111.927,79 94.725,68 84,63 

31.12.2014 180.513,78 75.100,39 41,60 

 

 
 

     

KOEFICIENT OBRAČANJA TERJATEV poslovnega leta   

 2014 2013   

prodaja od 01.01. do 31.12. 530.443 427.182   

povprečne terjatev do 31.12. 28.830 26.305 =(terj. 01.01. + terj. 31.12.)/12 

      

koeficient obračanja terjatev 18,40 16,24   
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Koeficient obračanja terjatev do kupcev nam pove kolikokrat v enem letu se terjatve 
obrnejo. Višji je koeficient obračanja v terjatvah, boljše je to za podjetje, saj to pomeni, 
da so njihove terjatve hitreje poravnane. 

     

DNEVI VEZAVE poslovnega leta     

 2014 2013   

število dni 365 365   

koeficient obračanja terjatev 18,40 16,24   

      

dnevi vezave 19,84 22,48 =št. dni / koeficient 

     

Dnevi vezave nam povedo, v kolikšnem času se poravnajo terjatve do kupcev.  

    

4.1.2 Obveznosti do virov sredstev  

Obveznosti do virov sredstev so obveznosti, ki temeljijo na pravno zasnovanem razmerju 

podjetja do virov sredstev, s katerimi se financira podjetje. Podjetje ohranja tista sredstva 

financerjev, ki so pri njem, in jih vrača v ustreznih rokih z obrestmi ali drugim nadomestilom za 

gospodarjenje vred. 

 

Kapital je obveznost do lastnikov podjetja kot financerjev podjetja, ki zapade v plačilo, če 

podjetje preneha delovati ali če se sprejme sklep o dokapitalizaciji podjetja zaradi zmanjšanja 

njegovega delovanja. 

  

Dolgoročne obveznosti so obveznosti, ki kot celota zapadejo v plačilo v obdobju, daljšem od 

leta dni. Njihovi deli, ki zapadejo v plačilo v obdobju do leta dni, so kratkoročne obveznosti. 

Kratkoročne obveznosti so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju do leta dni. 

 
  
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

Tekoče leto Prejšnje leto 

342.258 310.716 

KAPITAL   83.431 27.577 

Vpoklican kapital 8.763 8.763 

Osnovni kapital 

Rezerve iz dobička 876 0 

Zakonske rezerve 

Preneseni čisti dobiček 18.816 0 

Čista dobiček poslovnega leta 54.976 18.816 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 80.074 100.422 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

Dolgoročne obveznosti 49.890 40.908 

Dolgoročne obveznosti do ustanovitelja 
Druge dolgoročne obveznosti 

Kratkoročne obveznosti 122.783 141.809 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 
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Druge kratkoročne poslovne obveznosti  

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 6.080 0 

Kratkoročno odloženi prihodki 

 

V dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah so odloženi prihodki za nabavo rovokopača in 

pripadajočih priključkov, ki jih je namenila Občina Beltinci, prav tako pa odloženi prihodki, ki so 

namenjeni za vzdrževanje vodovodnih priključkov. Z nastankom stroškov rovokopača 

(amortizacija) in pa stroškov vzdrževanja vodovodnih priključkov, se bodo odloženi prihodki 

prenašala med prihodke poslovanja, pasivne časovne razmejitve pa se bodo zmanjšale.  

4.2 Izkaz poslovnega izida 

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan 

poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. 

 

PRIHODKI Tekoče leto Prejšnje leto 

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE   575.489 454.321 

Prihodki iz opravljanja dejavnosti 
Opravljanje tržne dejavnosti 

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

267.626 181.744 

Refundacija občine za javna dela  
Refundacija Zavoda RS za zaposlovanje za javna dela 
Refundacije za opravljanje družbeno koristnega dela 

FINANČNI PRIHODKI 39 460 

Zakonske zamudne obresti 

DRUGI PRIHODKI   993 38.001 

Prejete odškodnine od zavarovalnic 

SKUPAJ PRIHODKI   844.147 674.526 

 

Čisti prihodki od prodaje so prodajne vrednosti prodanih količin, zmanjšane za popuste ob 

prodaji. Med subvencije, dotacije, regrese, kompenzacije in druge prihodki, ki so povezani s 

poslovnimi učinki spadajo dotacije s strani občine za javna dela, refundacije Zavoda RS za 

zaposlovanje za zaposlovanje javnih delavcev in zaposlovanje težje zaposlitvenih oseb ter 

podobni prihodki. Finančni prihodki so zakonske zamudne obresti, ki se zaračunajo 

neplačnikom ob uvedbi postopka sodne izterjave.  

 

ODHODKI Tekoče leto Prejšnje leto 

Stroški blaga, materiala in storitev  489.493 323.965 

Stroški materiala 
Stroški energije 
Drugi stroški materiala 
Stroški storitev  

Stroški dela  260.047 261.308 

Stroški plač 
Prispevkov in drugih stroškov dela 
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Odpisi vrednosti  65.347 30.472 

Amortizacija opreme 

Drugi poslovni odhodki  2.086 1.394 

Stroški zamudnih obresti 

Finančni odhodki 1.622 487 

Zamudne obresti 
Stroški finančnega najema 

SKUPAJ ODHODKI 818.595 617.626 

 

Poslovni odhodki so odhodki, ki nastanejo skozi poslovno leto in so potrebni za delovanje 

podjetja. Med stroške blaga, materiala in storitev se prištevajo nabavne vrednosti materiala in 

storitev, v stroških dela izkazujemo stroške, ki nastanejo v zvezi z zaposlenimi, med druge 

poslovne odhodke pa izkazujejo drugi odhodki, ki niso opredeljeni v drugih postavkah. Odpisi 

vrednosti so stroški amortizacije opreme, ki je v lasti podjetja. Finančni odhodki so zamudne 

obresti, do katerih pride zaradi nepravočasnih plačil obveznosti in pa zaradi finančnega najema 

(leasinga) za vozila.  
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5 RAZKRITJE POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH PO SRS 35 

Na podlagi določil Slovenskega računovodskega standarda 35, ki opredeljuje računovodsko 

spremljanje gospodarskih javnih služb, je potrebno opraviti razčlenitev poslovanja za vsako 

posamezno dejavnost. Tako je v nadaljevanju razdeljeno poslovanje za leto 2014 po dejavnosti.  

 

Prihodki in odhodki so razdeljeni v posamezno dejavnost na podlagi namena, zaradi katerega so 

nastali, neposredni odhodki (plače uprave, pisarniški material ipd.), pa smo razdelili na podlagi 

sprejeta ključa razdelitve posrednih odhodkov.  

 

KLJUČ DELITVE POSREDNIH ODHODKOV % 

VODOVOD 42,00 

VZDR. PRIKLJUČKA 13,00 

ODVAJANJE ODPLAK 10,50 

ČIŠČENJE ODPLAK 14,00 

JAVNA DELA 3,00 

PLAKATIRANJE 1,00 

POKOPALIŠČA 5,00 

TRŽNA DEJAVNOST 10,00 

STORITEV GREZNIC 1,50 

SKUPAJ 100,00 

 

5.1 Dejavnost oskrba s pitno vodo  

NEPOSREDNI PRIHODKI 278.896,59 

POSREDNI PRIHODKI 2.448,32 

SKUPAJ PRIHODKI 281.344,91 

   

NEPOSREDNI STROŠKI 214.022,90 

POSREDNI STROŠKI 54.111,49 

SKUPAJ STROŠKI 268.134,39 

   

POSLOVNI IZID 13.210,53 

5.2 Vzdrževanje priključkov 

NEPOSREDNI PRIHODKI 52.031,99 

POSREDNI PRIHODKI 757,81 

SKUPAJ PRIHODKI 52.789,80 

   

NEPOSREDNI STROŠKI 36.041,01 

POSREDNI STROŠKI 16.748,79 

SKUPAJ STROŠKI  52.789,80 

   

POSLOVNI IZID 0,00 
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5.3 Odvajanje odplak 

NEPOSREDNI PRIHODKI 169.033,09 

POSREDNI PRIHODKI 512,08 

SKUPAJ PRIHODKI 169.645,17 

   

NEPOSREDNI STROŠKI 140.466,78 

POSREDNI STROŠKI 13.527,87 

SKUPAJ STROŠKI  153.994,65 

   

POSLOVNI IZID 15.650,52 

 

5.4 Čiščenje odplak 

NEPOSREDNI PRIHODKI 84.342,52 

POSREDNI PRIHODKI 816,11 

SKUPAJ PRIHODKI 85.158,63 

   

NEPOSREDNI STROŠKI 64.795,30 

POSREDNI STROŠKI 18.037,16 

SKUPAJ STROŠKI  82.832,46 

   

POSLOVNI IZID 2.326,17 

 

5.5 Javna dela 

NEPOSREDNI PRIHODKI 84.859,22 

POSREDNI PRIHODKI 174,88 

SKUPAJ PRIHODKI 85.034,10 

   

NEPOSREDNI STROŠKI 79.902,61 

POSREDNI STROŠKI 3.865,11 

SKUPAJ STROŠKI 83.767,72 

   

POSLOVNI IZID 1.266,38 

 

5.6 Plakatiranje 

NEPOSREDNI PRIHODKI 4.512,63 

POSREDNI PRIHODKI 58,29 

SKUPAJ PRIHODKI 4.570,92 

   

NEPOSREDNI STROŠKI 3.050,04 

POSREDNI STROŠKI 1.288,37 

SKUPAJ STROŠKI  4.338,41 

   

POSLOVNI IZID 232,51 
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5.7 Vzdrževanje pokopališč 

NEPOSREDNI PRIHODKI 53.632,11 

POSREDNI PRIHODKI 291,47 

SKUPAJ PRIHODKI 53.923,58 

   

NEPOSREDNI STROŠKI 36.768,21 

POSREDNI STROŠKI 6.441,84 

SKUPAJ STROŠKI  43.210,05 

   

POSLOVNI IZID 10.713,52 

 

5.8 Tržna dejavnost 

NEPOSREDNI PRIHODKI 84.541,02 

POSREDNI PRIHODKI 582,93 

SKUPAJ PRIHODKI 85.123,95 

   

NEPOSREDNI STROŠKI 57.345,12 

POSREDNI STROŠKI 12.883,69 

SKUPAJ STROŠKI 70.228,81 

   

POSLOVNI IZID 14.895,15 

 

5.9 Storitve greznic 

NEPOSREDNI PRIHODKI 15.800,66 

POSREDNI PRIHODKI 87,44 

SKUPAJ PRIHODKI 15.888,10 

   

NEPOSREDNI STROŠKI 13.698,40 

POSREDNI STROŠKI 1.932,55 

SKUPAJ STROŠKI 15.630,95 

   

POSLOVNI IZID 257,15 

 

 

 

 Direktor  

 Janez Senica  

 


