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1 Predstavitev družbe 

1.1 Ustanovitev in lastništvo 

Podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, vložek številka 1/04033/00 
dne 28.7.2000 na naslovu Kromberk, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica, Republika Slovenija. 

Registrirani osnovni kapital družbe znaša 2.627.100,00 evrov. Število delnic je 630.000, vrednost  ene 
delnice je 4,17 evrov. Celotni kapital je vpisan in vplačan. Lastniška struktura se v poslovnem letu 
2014 ni spremenila. Družba je v 100% lasti občin. 

Tabela 1: Lastniška struktura 

Opis Število delnic Osnovni kapital Struktura 

V evrih V % 

Občina Brda 44.518 185.640 7,1% 

Občina Miren-Kostanjevica 30.728 128.136 4,9% 

Mestna občina Nova Gorica 367.481 1.532.397 58,3% 

Občina Šempeter-Vrtojba 141.783 591.235 22,5% 

Občina Renče-Vogrsko 33.802 140.953 5,3% 

Občina Ajdovščina 11.688 48.739 1,9% 

Skupaj 630.000 2.627.100 100,0% 

 

1.2 Splošno o družbi 

Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. je bila ustanovljena kot javno podjetje za 
opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter odvajanja odplak na območju Mestne občine Nova Gorica, 
Občine Šempeter – Vrtojba, Občine Brda ter Občine Miren – Kostanjevica. 

Cilj javnega podjetja je zagotavljati materialne javne dobrine, kadar in koliko jih ni mogoče 
zagotavljati na trgu, tako, da so pod enakimi pogoji dostopne vsakomur, pri čemer je pridobivanje 
dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. Posebnost v javnem podjetju v primerjavi z 
običajnimi kapitalskimi družbami je vloga ustanoviteljev oziroma lastnikov. Vsi infrastrukturni objekti 
in naprave za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo in odvajanja odplak so v lasti občine, na področju 
katere se nahajajo. Osnovna razmerja med lastniki in izvajalci gospodarske javne službe so 
opredeljena z ustanovnim aktom in statutom.  

 

1.3 Dejavnost 

Registrirane dejavnosti gospodarskih javnih služb so: 

- 36.000  Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode; 

- 37.000  Ravnanje z odplakami; 

Družba ima registrirane tudi druge dejavnosti, ki jih izvaja v manjšem obsegu.   

Ima naslednja javna pooblastila: 

- investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje oskrbe 
naselij s pitno vodo ter odvajanja, čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 

- vodenje in izdelava katastra vodovodnih in kanalizacijskih objektov in naprav za lastne potrebe 
in potrebe ustanoviteljev, 

- določanje pogojev in dajanje soglasij za posege v prostor in okolje ter dajanje predpisanih 
dovoljenj za priključitev, ki zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, ki so v upravljanju 
družbe. 



Vodovodi in kanalizacija NOVA GORICA d.d. 

 

 

 
Letno poročilo za leto 2014   ~ 2 ~ 

1.4 Organi družbe 

Družba ima naslednje organe: 

• nadzorni svet: 5 predstavnikov občin in 3 predstavniki delavcev 

• upravo - direktorja 

 

1.5 Ostali podatki 

Matična številka: 1550144 
Davčna številka: 91503027 
Šifra glavne dejavnosti:   36.000 - Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode      
Poslovno leto:  koledarsko leto 
Velikost družbe: Srednja 
 

2 Poročilo predsednika uprave 

2.1 Poslovna politika družbe 

Varstvo voda je ena izmed osnovnih dejavnosti varstva okolja, ki je praviloma vpeljano na vse ravni 
življenja in družbenega delovanja. 

Osnovni cilj javnega podjetja je zagotavljati materialne dobrine, kadar trg sam tega ne more 
zagotavljati optimalno, tako, da so pod enakimi pogoji dostopne vsakomur. Pri tem je ustvarjanje 
dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb, kar pomeni, da smo kot izvajalci zavezani 
zagotavljanju javne dobrine ne glede na gospodarske učinke. Lokalne skupnosti naj bi s tem ohranile 
odgovornost za storitve, katerih izvajanje je socialno zaželeno, ni pa nujno komercialno zanimivo, 
oziroma obstaja interes nadzora javne uprave nad cenami tovrstnega lokalnega monopola, posredno 
torej življenjskih stroškov občanov. 

Vodne izgube vodovodnih sistemov v Republiki Sloveniji obravnavajo trije dokumenti: Operativni 
program oskrbe s pitno vodo, Uredba o oskrbi s pitno vodo in Pravilnik o oskrbi s pitno vodo. 
Dokument, ki specifično naslavlja pomen vodnih izgub je Okvirna direktiva o vodah. Metodologija 
vrednotenja vodnih izgub prepoveduje uporabo izraza »vodne izgube«, kot relativni delež dovedene 
vode v sistem. V letu 2014 je bil na državni ravni izdelan osnutek primerjalne analize izvajanja 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Ugotovljeno je bilo, da se izgube vode v 
starejših vodooskrbnih sistemih zaradi dotrajanosti in prepustnosti gibljejo med 30% do 50% 
načrpane vode. Cilj je sanacija vodovodnih sistemov z določitvijo ukrepov in stroškov sanacije z vidika 
zmanjšanja vodnih izgub. Zaradi takih izsledkov bi država morala pričeti sprejemati in uveljavljati 
kriterije, ki stimulirajo upravljavce k zmanjševanju izgub, vendar le nalaga nove obveznosti, ne da bi 
navedla vire financiranja. Država ni izdelala podrobnejšega programa za zmanjševanje vodnih izgub z 
ustrezno opredeljenimi merili, vendar pa je v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb določila, da se do 1. januarja 2018 v vodarino vključijo 
tudi stroški vodnega povračila za celotno načrpano vodo – torej tudi za izgube nad dopustno ravnijo.  

Čiščenje odpadnih komunalnih voda je dolgoročno, za prihodnje generacije, gotovo najpomembnejša 
dejavnost v okviru obveznih javnih služb na področju zaščite voda.  

Vsi kratkoročni cilji, ki naj bi jih družba kot upravljavec javne infrastrukture dosegla v letu 2014, niso 
bili doseženi zaradi spremenjenih poslovno-ekonomskih pogojev. Zmanjševanje fizičnega obsega 
prodaje vode (predvsem podjetjem) posledično pomeni manjše prihodke. Običajni uporabniki naših 
storitev bi dejali, da se v obravnavanem obdobju ni zgodilo nič posebnega, saj je bila zagotovljena 
nemotena oskrba s pitno vodo, vendar je družba v letu 2014 vzdrževala isti vodovodni sistem z 
manjšimi sredstvi. 
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Družba je pri projektu varstva voda iz kohezijskih sredstev sodelovala s slovensko administracijo, ki je 
delila evropska sredstva. Način dela, ker so bila vsa navodila, ki so jih podali, le prepovedi, je zelo 
težaven. Družbi se je kot koordinatorki velikokrat dozdevalo, da bi ji želeli onemogočiti, da bi čim bolj 
kvalitetno opravila delo: med seboj se ne sme pogovarjati, ne sme delati popoldne, zvečer ali za 
konec tedna, čeprav je bilo dokumentov, ki jih je bilo potrebno proučiti, za nekaj sto kilogramov, časa 
pa zelo malo. Zaželeno ni bilo niti, da bi zapiske in navodila smiselno proučila. Na koncu so 
pomembni le rezultati. Vsebinske obrazložitve, zakaj se je vsak koordinator odločil za določene 
rešitve, nikogar ne zanimajo. Konec koncev bi lahko izbor rešitev opravil tudi stroj. 

Občine kot lastniki družbe so v letu 2014 različno obravnavale infrastrukturne objekte in naprave, ki 
jih imajo v lasti. Verjetno je temu krivo različno razumevanje infrastrukturnih objektov in naprav kot 
javnega dobra in nezavedanje obveznosti, ki jih prinaša gospodarjenje z njimi. 

 

2.2 Strategija družbe 

Določitev ciljev poslovanja vsake gospodarske družbe je osnova za izdelavo strategije, brez katere je 
upravljanje družbe lahko zgolj zagotavljanje obstoja brez možnosti ocenjevanja njene uspešnosti ali 
neuspešnosti. Družba mora realno delovati na lokalnih trgih, obenem pa mora pozorno in preudarno 
spremljati dogajanje v zvezi s problematiko stanja okolja, globalnega in regionalnega podnebja ter 
akutnih situacij po svetu, kakor tudi praktične domače in tuje rešitve. Družba mora izkoristi dane 
komparativne naravne prednosti in tako lahko postane organizacijsko močno, kadrovsko in tehnično 
opremljeno regionalno podjetje, ki bo lahko dosegalo in izpolnjevalo nove standarde, ki jih bosta 
postavljala regulativa in konkurenca. 

Ustvarjati moramo kreativna delovna okolja, v katerih bodo moralne vrednote dobro uspevale. A 
zato, da se naredi prava stvar, je potrebna volja, napisati pravila je najlažje. Celo najbolj modri in 
dobri ljudje bodo obupali, če bodo prisiljeni v organizaciji, v kateri delajo, plavati proti toku. 

 

2.3 Delovanje družbe v letu 2014 

Temeljni dolgoročni cilji, katerim družba sledi skozi celotno obdobje: 

- razvoj in krepitev primarne dejavnosti s sodobnimi prijemi za doseganje zadovoljstva 
uporabnikov storitev ter zastopnikov lokalnih skupnosti kot predstavnikov občanov ter 
lastnikov javne infrastrukture in samega podjetja, 

- ohranjanje celostne oskrbe z vodo prebivalstva ter podjetij na visokem kvalitetnem nivoju, 

- operativno urediti odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilnih 
napravah skladno s Operativnimi programi. 

Poleg temeljnih dolgoročnih ciljev so tudi skoraj enaki kratkoročni razvojni cilji naslednji: 

- lastnikom zagotoviti trajnostno upravljanje premoženja - javne infrastrukture   

- uveljaviti načelo, da povzročitelj plača, 

- neprestano spremljati spremembe zakonodaje in se sprotno prilagajati zahtevam, 

- dosegati optimalno upravljanje javne infrastrukture in zagotavljati izvajanje kakovostnih 
projektov ter obnove in izgradnje sistemov. 

Delovanje v družbi je bilo v letu 2014 osredotočeno predvsem na naslednje prioritetne naloge: 

- podpis pogodbe o poslovnem najemu, 

- aktivno upravljanje s terjatvami, 

- usklajevanje cenovne politike z veljavno zakonodajo, 
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- sodelovanje z občinami zaradi uskladitve občinskih predpisov z veljavno zakonodajo, 

- predlaganje občinam investicije v infrastrukturo, 

- usklajevanje operativnih programov, 

- zagotavljanje varnosti oskrbe z vodo, 

- nadgrajevanje avtomatizacije sistema in tehnološke ureditve, 

- aktivno upravljanje družbe zlasti z vidika upravljanja infrastrukture, 

- informacijsko posodabljanje in povečevanje kontrolinga, 

 

2.3.1 Podpis pogodbe o poslovnem najemu in statusna organiziranost 

Leta 2009 je bila podpisana Pogodba o poslovnem najemu infrastrukture in izvajanju gospodarske 
javne službe med pogodbenimi strankami Mestno občino Nova Gorica, Občino Šempeter-Vrtojba, 
Občino Brda, Občino Miren-Kostanjevica, Občino Renče –Vogrsko in družbo Vodovodi in kanalizacija 
Nova Gorica. S pogodbo so stranke uredile razmerja v zvezi s poslovnim najemom zaradi izvajanja 
gospodarskih služb na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija in 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja. Pogodba je bila podpisana za obdobje petih let. 

Družba je pripravila novo Pogodbo o poslovnem najemu in izvajanju gospodarske javne službe. 
Usklajeno pogodbo so podpisale Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Miren-
Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko in družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.  

 

2.3.2 Poslovne terjatve 

Potrebno bo doseči enoten dogovor o poplačilu dolgoročnih terjatev družbe do občin, ki so nastale s 
prenosom sredstev in virov infrastrukture po stanju 01.01.2010 na občine. V letu 2012 je bila 
podpisana pogodba z Občino Miren - Kostanjevica. V letu 2014 so bile podpisane pogodbe z Mestno 
občino Nova Gorica, Občino Brda in Občino Renče - Vogrsko. Občina Šempeter - Vrtojba ni pristopila 
k podpisu pogodbe. 

 

2.3.3 Cenovna politika 

Trenutno se cene storitev določajo v skladu z Uredbo o metodologiji cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. Občine so odgovorne za ustrezno delovanje obveznih 
občinskih javnih služb, hkrati pa tudi za določanje cen storitev oskrbe s pitno vodo, storitev odvajanja 
komunalnih in padavinskih odpadnih voda, storitev čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih 
voda, prevzem blata iz pretočnih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav (KČN) in ravnanje z 
blatom iz pretočnih greznic ali/in malih KČN. Z določanjem cen občine pravzaprav določijo želeni nivo 
oskrbe v posamezni dejavnosti. 

Družba je pripravila Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in Elaborat o 
oblikovanje cen storitev javne službe odvajanja odpadnih voda in ju posredovala lastnikom 
infrastrukture. Omenjena elaborata sta sprejeli Mestna občina Nova Gorica in Občina Brda. 

 

2.3.4 Načrtovanje investicij v infrastrukturo 

Družba je v letu 2014 pripravila ustrezno projektno-investicijsko dokumentacijo za izvedbo investicij, 
tako rekonstrukcij kot novogradenj za: 

- obnovo in dograditve kanalskega omrežja; 

- dograditve in novogradnje komunalnih čistilnih naprav; 
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- obnove in dograditve vodooskrbnih sistemov na vododeficitarnih področjih; 

- izvedbo investicij po prednostni listi; 

- upravljanje in vzdrževanje investicij. 

Letni načrt je za leto 2014 vseboval glavne razvojne usmeritve za sanacijo obstoječe infrastrukture, 
novih vodnih virov, novih investicij in ukrepov za izboljšanje sistemov. Podlaga za načrt je bil tehnični 
kataster stanja infrastrukture in tehnična analiza obstoječega sistema. 

Priloga k letnemu načrtu investicij je bil seznam predlaganih rekonstrukcij obstoječih infrastrukture 
po posameznih sistemih. Predlog večjih investicij je bil sestavljen na podlagi zahtev vzdrževalcev 
sistema infrastrukture, večjih popravil, strokovne analize obstoječega stanja in razvojne strategije 
oskrbe z vodo, odvajanje odpadnih vod in izgradnjo čistilnih naprav. 

Družba je nudila aktivno sodelovanje in strokovno pomoč zainteresiranim občinam pri vključevanju v 
razvojne projekte in razpise evropskih strukturnih skladov. 

Družba je lastnikom infrastrukture želela dokazati, da pri vodenju investicije evidentira potrebe, jih 
analizira, odloča o optimalnih variantah, kontrolira izgradnjo ter učinkovito zažene investicijo in nato 
spremlja učinek investicije. 

 

2.3.5 Usklajevanje operativnih programov 

Upravljanje infrastrukture mora biti usklajeno z Operativnimi programi odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda. Operativni programi na lokalni ravni morajo biti usklajeni z državnim 
Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in imajo pravno podlago v 
Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode. Ker sta oskrba z vodo ter 
odvajanje in čiščenje odpadne vode pravzaprav enotni sistem, bi se po okoljskih načelih smeli 
vodovodi načrtovati le ob istočasnem reševanju sistema kanalizacije in čistilnih naprav. Merilo za 
razvitost infrastrukture lokalne gospodarske javne službe varstva okolja je delež prebivalstva, ki je na 
to infrastrukturo priključen. Pri prestrezanju in odvajanju odpadnih voda se uporabljajo gravitacijski, 
tlačni ter mešani načini odvajanja odpadnih voda od mesta nastanka do mesta čiščenja. Pri čistilnih 
napravah se upoštevajo merila učinkovitosti in zanesljivosti, stopnja čiščenja, ki jo želimo doseči, 
stroški izgradnje in stroški vzdrževanja ter obratovanja. Odstotek stavb priključenih na javno 
kanalizacijo pada s padanjem gostote poselitve. Ker so v povprečju stroški za gradnjo kanalskih vodov 
na območjih, ki morajo biti opremljena, za okoli dvakrat večji od stroškov komunalnih čistilnih 
naprav, je opremljanje območij s kanalizacijskim omrežjem stroškovno in organizacijsko najbolj 
zahtevno. 

Lokalne skupnosti v letu 2014 niso pristopile k usklajevanju Operativnih programov odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda. Operativni programi vključujejo strategijo, institucije na lokalni 
ravni upravljanja in časovni potek prednostnih investicij z opredelitvijo finančnih virov za njihovo 
izvedbo. 

 

2.3.6 Varnost oskrbe z vodo 

Zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo je ena temeljnih nalog upravljavca vodovodnega sistema, a 
je razumevanje tega termina med deležniki različno. 

Z varnostjo oskrbe s pitno vodo se kot upravljavec - najemnik vodovodnih sistemov ukvarjamo 
vsakodnevno. Če na varnost z vidika voda pogledamo širše, predstavlja ustrezno dostopnost 
prebivalstva do količin vode ustrezne kakovosti za zadovoljevanje potreb gospodinjstev, pa tudi 
omogočanje gospodarskega razvoja, zagotavljanje zaščite pred poplavami, onesnaževanjem in 
obolenji, ohranjanje ekosistemov in ne nazadnje politične stabilnosti. Če pogledamo na varnost 
oskrbe s stališča uporabnikov, so razmere varne oskrbe s pitno vodo tiste, v katerih uporabnik pitni 
vodi zaupa. Motenj v sistemu pri varni oskrbi uporabnik ne zaznava, pitno vodo prejema v želenih 
količinah in pod ustreznim tlakom, istočasno pa pitna voda ne predstavlja nevarnosti zanj. Uporabnik 
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v običajnih razmerah varne oskrbe ne sme niti pomisliti, da bi pitna voda lahko zanj predstavljala 
kakršno koli nevarnost. 

Ko pa pogledamo na to z vidika tehničnih služb upravljavca vodovoda, termin varnost obratovanja 
dobi še drugačne poudarke: visoka varnost pomeni istočasno optimalno delovanje sistema s kar 
najmanjšim številom tehničnih okvar in nizkimi finančnimi izdatki ter s čim manjšimi vplivi na 
siceršnje delovanje vodovodnega sistema, če pride do okvar. Ko vprašanje o varnosti obratovanja 
vodovodnih sistemov zastavimo projektantom in izvajalcem gradbenih del, lahko zaključimo, da se 
varnosti obratovanja načeloma posvečajo, a sta v ospredju vendarle tehnični vidik obratovanja in 
omejenost razpoložljivih finančnih sredstev. Če o varnosti obratovanja vodovodnih sistemov 
govorimo s strokovnjaki različnih področij, ki se ukvarjajo z vodo, razpravljamo o tehnoloških 
postopkih priprave vode, o količinah vodnih virov in njihovi kakovosti.  

V letu 2014 pri upravljanju vodovodnih sistemov kljub ne dovolj prepričljivi vlogi sistema HACCP 
sistematično nismo prepoznavali nevarnosti in s skrbno oceno tveganja izpostavili tista mesta, kjer je 
bila potrebna večja pozornost operaterjev. Izvedeni so bili določeni ukrepi, kjer smo sicer vse doslej 
neformalno že prepoznavali, da predstavljajo nerešen tehnični in operativni problem, a ukrepi nikoli 
doslej niso bili uvrščeni med prednostne. 

 

2.3.7 Avtomatizacija sistema in tehnološka ureditev 

V letu 2014 nismo vzpostavili celovite kontrole nad proizvodnjo ter stanjem vode v sistemu in s tem 
nismo omogočili pogojev za zmanjševanje stroškov zaradi manjših izgub vode. Zaradi prekinitve 
pogodbe s skrbnikom sistema nadzora smo sklenili pogodbo z novim izvajalcem, kateri bo v letu 2015 
uvedel nov sistem nadzora nad proizvodnjo ter stanjem vode v sistemu in kontrolo nad sistemom 
odvajanja odpadne vode. 

 

2.3.8 Informacijsko posodabljanje in povečevanje kontrolinga 

Družba je v letu 2014 stalno posodabljala informacijske sisteme z namenom zagotovitve 
pravočasnega dostopa do pomembnih informacij in izboljšanja zmožnosti obdelave operativnih 
podatkov. 

Naloga stalnega posodabljanja znotraj organizacijske informatike in kontrolinga je ključna sestavina 
za učinkovito poslovodenje družbe, saj je s tem omogočen vpogled v vsakodnevno poslovanje in je 
možno tedensko kontroliranje poslovne situacije. 

 

2.4 Zaključek 

Varstvo voda je eno izmed osnovnih dejavnosti varstva okolja, ki je načelno vpeljano na vse ravni 
življenja in družbenega delovanja. Danes, ko bi nas morali dokončno strezniti podatki o 
zastrupljenosti naše podtalnice in ko na naša vrata vse glasneje trkajo klimatske spremembe, ki 
grozijo s pomikom za en klimatski pas, se vedemo, kot da se nas to sploh ne tiče. Iluzija obilja pitne 
vode je še vedno premočna. Vendar vedno bolj prihajamo do spoznanj, da temu ni tako. 

Osnovna dejavnost družbe je upravljanje z infrastrukturo. Strategija in dolžnost družbe je doseči 
organiziranost, ki omogoča ustrezno opravljanje dejavnosti na področju ustanoviteljic ter lastnic 
infrastrukture. 

Poslanstvo družbe je nenehno prizadevanje po izboljševanju kakovosti storitev dobave in oskrbe 
prebivalstva s čisto, pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda. Uredba o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
je predvidela tudi donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca. Poudarjen 
ekonomski donos v Uredbi je nujno potrebno primerjati z realnim življenjem. 
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3 Poslovno poročilo 

3.1 Splošni pogoji poslovanja 

Glede na to, da je družba ustanovljena v Sloveniji in da deluje prednostno v slovenskem 
gospodarskem prostoru, so za njeno poslovanje pomembni predvsem dejavniki v tem prostoru. 
Splošna gospodarska rast je pomemben dejavnik v poslovanju družbe.  

Področje gospodarskih javnih služb formalno urejata Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS št. 
32/93) in Zakon o javno – zasebnem partnerstvu (Ur.l. RS št. 127/06). Zakona opredeljujeta 
gospodarske javne službe, vire njihovega financiranja, sistem podeljevanja koncesij in druga za to 
področje pomembna vprašanja.  

Viri financiranja gospodarskih javnih služb so cena javnih dobrin, cena ostalih proizvodov in storitev, 
namenska proračunska sredstva in drugi viri, določeni z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti.  

Država je v novembru 2012 s sprejemom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012) – v nadaljevanju 
Uredba - prenehala izvajati restriktivno politiko cen. Občine bi morale uskladiti svoje predpise in 
sprejeti cene v skladu s to uredbo najpozneje v petnajstih mesecih po uveljavitvi te uredbe. 

Za določanje celotne cene, ki jo potrošniki plačajo, sta pomembni še dve uredbi: 

1. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (Uradni 
list RS, št.  104/2009, 14/2010, 80/2012) 

Zakonodajalec je v uredbi predpisal način izračuna takse in pogoje, na podlagi katerih se taksa plačuje 
v občinske oziroma republiški proračun. Cena se oblikuje na podlagi enot obremenitve in jo določi 
Vlada Republike Slovenije do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto.  

2. Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/2002, 122/2007, 14/2013) 

Zavezanci  moramo plačevati vodno povračilo državi za vso količino iz vodnega vira odvzete vode. 
Razlika med odvzeto oz. načrpano  in dobavljeno vodo je voda, ki se izgubi med transportom od 
vodnih virov do potrošnikov.   

 

3.2 Analiza poslovanja družbe v letu 2014 

3.2.1 Splošno 

Družba je v letu 2014 izvajala predvsem dve gospodarski javni službi: oskrbo z vodo in odvajanje 
komunalnih in meteornih voda, v nekaj manjšem obsegu pa tudi čiščenje odplak. Poleg tega je družba 
opravljala po tržnih principih še različne storitve fizičnim in pravnim osebam. Stroški in prihodki v 
zvezi s temi storitvami se spremljajo posebej in se ne obravnavajo kot opravljanje gospodarskih 
javnih služb, temveč kot opravljanje drugih dejavnosti. 

V vseh občinah je dejavnost oskrbe s pitno vodo urejena tako v tehničnem kot v finančnem smislu. 
Vse občine pa zadnja leta pospešeno urejajo tudi področje odvajanja in čiščenja odpadnih in 
padavinskih vod, ni pa še povsod urejeno financiranje upravljanja in vzdrževanja novih 
infrastrukturnih objektov. 

Navedenim dejavnostim smo prilagodili tudi svojo notranjo organizacijsko strukturo in način vodenja 
prihodkov in odhodkov v računovodskih in drugih evidencah. Vzdrževanje na področju gospodarskih 
javnih služb opravlja sektor upravljanja in vzdrževanja. Trije organizacijski sektorji opravljajo splošne 
oziroma skupne funkcije podjetja – to so finančno računovodski sektor, pravno kadrovski sektor in 
investicijsko-razvojni sektor. Družba ima posebno službo, ki je zadolžena za tehnološko kontrolo in 
službo javnih naročil in razpisov. Vsi prihodki in odhodki se v računovodstvu vodijo po posameznih 
stroškovnih mestih in po posameznih stroškovnih nosilcih. 
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3.2.2 Rezultati javnih dejavnosti  

V Mestni občini Nova Gorica so se v letu 2014 uporabljale cene gospodarskih javnih služb oskrbe z 
vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz leta 2010 na podlagi takrat veljavnega Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
Konec leta 2012 je bila sprejeta Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki nekatere elemente cen določa na drugačen način kot 
Pravilnik. Občina je v začetku letu 2015 na novo oblikovala cene in tako občinsko zakonodajo 
uskladila z republiško. 

 

3.2.3 Količinska prodaja 

3.2.3.1 Oskrba z vodo 

V letu 2014 se je trend zmanjševanja prodaje vode nadaljeval. Prodaja pravnim osebam se je v letu 
2012 prvič spustila pod 1.000.000 m3, v letu 2014 pa celo pod 850.000 m3.  

Pravnih oseb z velikim odjemom je vedno manj. Največji padec je v letu 2014 imela družba Letrika 
d.d., saj je  zmanjšala porabo vode skoraj za polovico.  Padec prodaje vode pri pravnih osebah je 
pravzaprav v celoti v Občini Šempeter-Vrtojba, saj je prodaja v ostalih občinah skupaj ostala na ravni 
predhodnega leta. Glede na deževno poletje je manjša tudi prodaja fizičnim osebam. 

 

Tabela 2: Količinska prodaja in spremembe – oskrba z vodo 

OBČINA / VRSTA ODJEMA 
2014 2013 Razlika 

v m3 % 

Pravne osebe 516.210 511.842 4.368  0,9% 

Fizične osebe 1.246.137 1.297.187 -51.050  -3,9% 

Mestna občina Nova Gorica 1.762.347 1.809.029 -46.682  -2,6% 

Pravne osebe 327.010 363.763 -36.753  -10,1% 

Fizične osebe 876.097 901.352 -25.255  -2,8% 

Ostale občine 1.203.107 1.265.115 -62.008  -4,9% 

Pravne osebe 843.220 875.605 -32.385  -3,7% 

Fizične osebe 2.122.234 2.198.539 -76.305  -3,5% 

Skupaj 2.965.454 3.074.144 -108.690  -3,5% 

 

 

Glede na to, da zmanjšanje prodanih količin vedno pomembneje vpliva na rezultate poslovanja, smo 
naredili analizo prodanih količin od leta 2001 do leta 2014.  

Ugotovili smo, da se zmanjšuje gospodarski odjem, odjem fizičnih oseb pa ostaja na isti ravni, nihanja 
temeljijo predvsem  na vremenskih razmerah v posameznem letu. Tako se je gospodarski odjem v 
navedenem obdobju v Mestni občini Nova Gorica zmanjšal za 46% (438 tisoč m3). Vpliv na prihodek 
družbe je ogromen. Če bi v letu 2014 prodali količine vode iz leta 2001, bi bil prihodek višji za 480 
tisoč evrov. 
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Graf 1: Količinska prodaja od 2001 do 2014 – oskrba z vodo 
                                     Mestna občina Nova Gorica 
 

 

 

3.2.3.2 Odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda 

Količina zaračunane odvedene vode je vezana na količino dovedene vode posameznemu uporabniku.  

Tudi količine odvedene vode se v zadnjih letih konstantno nižajo. Pravnih oseb z velikim odjemom je 
vedno manj.  

 

Tabela 3: Količinska prodaja in spremembe – odvajanje odpadnih voda 

OBČINA / VRSTA ODJEMA 
2014 2013 Razlika 

v m3 % 

Pravne osebe 349.680 350.563 -883  -0,3% 

Fizične osebe 703.343 717.476 -14.133  -2,0% 

Mestna občina Nova Gorica 1.053.023 1.068.039 -15.016  -1,4% 

Pravne osebe 181.233 205.660 -24.427  -11,9% 

Fizične osebe 232.683 187.346 45.337  24,2% 

Ostale občine 413.916 393.006 20.910  5,3% 

Pravne osebe 530.913 556.223 -25.310  -4,6% 

Fizične osebe 936.026 904.822 31.204  3,4% 

Skupaj 1.466.939 1.461.045 5.894  0,4% 

 

Prodaja pravnim osebam je v Mestni občini Nova Gorica ostala na ravni predhodnega leta, prodaja 
fizičnim osebam pa se je nekoliko znižala.  

 

Tudi v tej dejavnosti  zmanjšanje količin vedno pomembneje vpliva na rezultate poslovanja, zato smo 
naredili analizo od leta 2001 do leta 2014. Ugotovili smo, da se zmanjšuje gospodarski odjem, odjem 
fizičnih oseb pa ostaja na enakem nivoju. Tako so se odvedene količine vode gospodarstvu v Mestni 
občini Nova Gorica zmanjšale kar za 50% (349 tisoč m3). Vpliv na prihodek družbe je ogromen. Če bi v 
letu 2014 prodali količine iz leta 2001, bi bil prihodek višji za 174 tisoč evrov. 
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Graf 2: Količinska prodaja od 2001 do 2014 – odvajanje odpadnih voda 
                                     Mestna občina Nova Gorica 

 

 

3.2.4 Ostale dejavnosti 

Na čistih tržnih dejavnostih smo dosegli boljši rezultat kot v letu 2014 predvsem zaradi večjega 
obsega za trg. 

Še vedno ni urejeno financiranje stroškov v zvezi z izdajanjem soglasij. Zakon o graditvi objektov v 51. 
členu določa, da soglasodajalci za pripravo in izdajo projektnih pogojev in soglasij za priključitev na 
javna infrastrukturna omrežja niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil. Ne 
vsebuje pa nobenih določb o viru financiranja izvajanja teh nalog. Kljub temu pa iz zakona izhaja, da 
so vir za financiranje proračunska sredstva lokalnih skupnosti, saj so te soglasodajalec pri določanju 
projektnih pogojev in izdaji soglasij, ker gre za upravno zadevo iz pristojnosti lokalne skupnosti. V 
primeru, ko je soglasodajalec izvajalec gospodarske javne službe, na katerega je občina z javnim 
pooblastilom prenesla izvajanje nalog določanja projektnih pogojev in izdaje soglasij, mora zagotoviti 
tudi financiranje izvajanja prenesenih nalog iz vira, iz katerega bi sicer krila svoje stroške pri 
določanju projektnih pogojev in izdaji soglasij. 

Čisti prihodki iz prodaje so se na področju tržnih dejavnosti v letu 2014 povečali pri izvajanju tržnih 
dejavnosti, pri izvajanju del za občine - lastnice infrastrukture - pa so se zmanjšali.   

Prihodkov iz naslova vzdrževalnine in števnine v Mestni občini Nova Gorica ne zaračunavamo glede 
na določila veljavne zakonodaje v obračunskem letu. Ne glede na to pa bi morali v skladu z Zakonom 
o meroslovju (Uradni List RS št. 26/05) zamenjati vodomere, ki jim je že potekel zakonski rok za 
kontrolo. Poleg tega moderniziramo način odčitavanja števcev. Tako na pomembno spremembo 
stroškov te dejavnosti ne vpliva le zamenjano število števcev, pač pa tudi uvajanje novega načina 
odčitavanja, saj le to terja čisto drugačna vlaganja. Že nekaj zadnjih let vgrajujemo v večstanovanjske 
objekte opremo, ki nam omogoča daljinsko odčitavanje vodomerov. Radijsko odčitavanje je izpolnilo 
naša pričakovanja pri odčitavanju težko dostopnih vodomerov, kakor tudi manjših večstanovanjskih 
objektov in posameznih individualnih hiš. 

V spodnji tabeli so upoštevani vsi vodomeri, tudi tisti, ki služijo za razdelitev porabe vode med 
uporabnike, za glavnim vodomerom, zaradi drugačnega načina izračuna cene omrežnine po sedaj 
veljavni zakonodaji. 
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Tabela 4:  Stanje vodomerov 31.12.2014  
                         Mestna občina Nova Gorica 

Opis Ostalo Pavšal 
DN 
 15 

DN 
 20 

DN 
25 

DN 
30 

DN 
40 

DN 
50 

DN 
80 

DN 
100 

DN 
150 

Skupaj 

Skupaj 2.089 32 3.859 6.838 252 84 108 233 108 14 4 13.621 

Kontrolni vodomeri     5 12 29 42 70 108 28 1   295 

Interni vodomeri     2.877 958 6 4 9   1     3.855 

Vodomeri     977 5.868 217 38 29 125 79 13 4 7.350 

Druge delitve 2.089 32                   2.121 

Neumerjeni vodomeri 0 0 2.720 4.931 192 72 94 162 73 13 2 8.259 

Kontrolni vodomeri     5 7 22 38 66 80 23 1   242 

Interni vodomeri     2.124 888 5 3 6         3.026 

Vodomeri     591 4.036 165 31 22 82 50 12 2 4.991 

Umerjeni vodomeri 0 0 1.139 1.907 60 12 14 71 35 1 2 3.241 

Kontrolni vodomeri     0 5 7 4 4 28 5     53 

Interni vodomeri     753 70 1 1 3   1     829 

Vodomeri     386 1.832 52 7 7 43 29 1 2 2.359 

Druge delitve 2.089 32                   2.121 

 

Glede na to, da se od 1.3.2015 uporabljajo nove cene v dejavnosti oskrbe s pitno vodo, je v letu 2015 
zagotovljen vir za pokrivanje stroškov vzdrževanja priključkov (kamor spada tudi zamenjava 
vodomerov) in se financira iz omrežnine. 
 
 

3.2.5 Finančni položaj družbe 

S prenosom infrastrukturnih objektov in naprav in ustreznih virov le teh v letu 2010 na občine se je 
struktura bilance stanja glede na leto 2009 bistveno spremenila. Zmanjšal se je predvsem delež 
dolgoročnih opredmetenih in neopredmetenih sredstev v celotnih sredstvih zaradi prenosa 
infrastrukture na občine ter delež dolgoročnih obveznosti v celotnih virih sredstev zaradi prenosa 
virov za infrastrukturo na občine. Razlika se izkazuje med dolgoročnimi poslovnimi terjatvami. 

Konec leta 2014 so bila financirana iz kapitala vsa dolgoročna opredmetena in neopredmetena 
sredstva družbe, vse dolgoročne naložbe in del dolgoročnih poslovnih terjatev. 

Dolgoročne poslovne terjatve do občin so posledica vlaganj v infrastrukturo v preteklih letih, ki so bila 
višja, kot so občine zagotovile virov zanje. Konec leta 2010 so bila v celoti financirana iz kratkoročnih 
in dolgoročnih finančnih obveznosti, konec leta 2014 pa tudi iz dolgoročnih rezervacij in iz kapitala. 

Obveznosti do dobaviteljev so na zadnji dan poslovnega leta nižje kot konec predhodnega leta 
predvsem zaradi nižjih obveznosti družbe za storitve, ki jih družba izvaja za občine. Manjše so tudi 
obveznosti, ki bi jih družba morala plačati za nabavo vode ob hkratnem zmanjšanju terjatev iz naslova 
dobave vode v Občino Ajdovščina zaradi upoštevanja predloga mediacije. Prav zaradi tega so manjše 
tudi skupne terjatve do kupcev, čeprav so višje terjatve iz tržnih dejavnosti. Ostale terjatve so 
nekoliko nižje predvsem zaradi  terjatev do zavarovalnic. Ostale obveznosti pa so nekoliko višje zaradi 
višjih obveznosti za ekološke dajatve. Kratkoročne terjatve so v celoti financirane s kratkoročnimi 
poslovnimi obveznostmi. 
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3.3 Nabavna funkcija in javna naročila 

Postopki oddaje javnih naročil so v letu 2014 potekali v skladu z veljavnim Zakonom o javnem 
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev  (Uradni list 
RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) - 
(ZJNVETPS). Zadnje spremembe so veljavne od 17. 3. 2014. 
 
Vrsta postopka je odvisna od ocenjene vrednosti javnega naročila.  
 
Skupna vrednost oddanih javnih naročil je brez DDV znašala 3.065.640,86 evrov: 

1. oddana z objavo na portalu javnih naročil: 

- 2 javni naročili velikih vrednosti v skupni vrednosti 765.288 evrov; 
- 2 javni naročili malih vrednosti v skupni vrednosti 496.151 evrov; 

 
2. evidenčna naročila: 

- 7 javnih naročil po zahtevnejšem postopku v skupni vrednosti 297.108 evrov; 
- 336 javnih naročil po enostavnem postopku v skupni vrednosti 1.507.094 evrov. 

Družba je tudi sodelovala pri projektu Drinkadria in vodila postopke, ki niso potekali po ZJNVETPS niti 
ne po splošnem Zakonu o javnih naročilih zaradi upoštevanja evropskih navodil o postopkih oddaje 
naročil  PRAG. 

V letu 2014 je družba vodila in usklajevala gradnjo v sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju Soče – centralna čistilna naprava Nova Gorica, ki je največja investicija v komunalno 
infrastrukturo na tem območju. Nekateri postopki so bili začeti že v letu 2013. Namen je celovita 
ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Nova Gorica, Občini Šempeter – Vrtojba 
in Občini Miren – Kostanjevica in je sofinancirana iz sredstev evropskega kohezijskega sklada. 
Postopki javnega naročanja se vodijo v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju (ZJN). Projekt 
je razdeljen na štiri podprojekte in s tem na štiri ločene javne razpise.  Storitve inženirja po 
pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov ter storitve informiranja in 
obveščanja javnosti o izvajanju projekta so bile izbrane v ločenih javnih razpisih. Skupna vrednost je 
40.186.153 evrov. 

 

3.4 Raziskave, razvoj in kakovost 

3.4.1 Splošno 
 
Leto 2014 je bilo za investicijsko razvojni sektor nadpovprečno zahtevno. Poleg priprave investicijskih 

dokumentacij s področja oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod smo bili udeleženi še v 

treh evropskih projektih: 

1. Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica) se je 
dejansko pričel z uvedbo vseh izvajalcev v delo januarja in februarja. Družba vodi in 
koordinira vse aktivnosti povezane z gradnjo, svetovanjem, kontrolo in izvedbo ter 
rekonstrukcijo novih in obstoječih priključkov.  
 

2. Projekt GOTRAWAMA je mednarodni projekt, ki proučuje možnosti uporabe prečiščene 
odpadne vode in blata iz čistilnih naprav. Sestavljata ga dva sklopa. Cilj prvega delovnega 
sklopa je predstaviti in oceniti možnosti implementacije raznih načinov uporabe očiščene 
odpadne vode in vplive na zmanjšanje količine porabljene pitne vode v tistih panogah, kjer 
uporaba le-te ni nujno potrebna, ter izboljšati energetske učinkovitosti celotne verige 
priprave in distribucije pitne vode ter odvajanja in čiščenja odpadne vode. Drugi delovni 
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sklop je namenjen iskanju možnosti ekonomskega in okoljsko najbolj učinkovitega ravnanja z 
blatom iz čistilnih naprav. Projekt poteka po zastavljenem terminskem planu. 
 

3. Projekt DRINKADRIA je mednarodni projekt, v katerem poleg družbe Vodovodi in kanalizacija 
Nova Gorica d.d. sodelujejo še partnerji iz osmih držav jadranskega območja in sicer: 
Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Grčije, Hrvaške, Italije in Srbije. Skupaj sodeluje 16 
glavnih partnerjev in 10 pridruženih. Vodilni partner pri projektu je "Area Council for Eastern 
Integrated Water Service of Trieste (CATO)". Cilj Jadranskega čezmejnega programa IPA 
2007-2013 je krepitev trajnostnega razvoja v jadranski regiji z usklajeno strategijo ukrepov 
med partnerji upravičenih območij.  
Družba bo na obstoječem vodovodnem omrežju opremila 22 merilnih mest na področju Nove 
Gorice, Šempetra, Vrtojbe in okolice. Na vse glavne veje bodo vgrajeni merilci pretoka in 
tlaka. Rezultati,  dobljeni z meritvami in s pomočjo hidravličnega (matematičnega) modela, ki 
bo izdelan v okviru projekta, se bodo uporabili za identifikacijo področja z največjimi vodnimi 
izgubami, ugotovila se bo ustreznost požarne varnosti vodovodnega sistema in s tem se bo 
zagotovila ustrezna preskrba s pitno vodo. 

 

3.4.2 Poročilo o opravljenih investicijah v letu 2014 
 
Investicijska vlaganja in investicijsko vzdrževanje se je izvajala skladno z »Pogodbo o izvedbi investicij 
in opravljanju drugih storitev v pogojih notranjih razmerij«.  
 

Tabela 5: Investicije po Pogodbi 

Naziv investicije Vrednost v evrih 

Rekonstrukcijo kanalizacije in vodovoda na Grčni (1. Faza) 106.421,20 

Obnova vodovoda in kanalizacijskih priključkov na ulici Milojke Štrukelj 
(dodatna dela, ki niso upravičen strošek sofinanciranja EU) 

102.514,00 

Delna rekonstrukcija kanalizacije v Prvačini 36.248,83 

Nova sekundarna fekalna kanalizacija po Vodovodni poti 30.173,72 

Javni vodovod Dol – Podčepovan; odsek III 25.809,06 

Vodovod Vinka Vodopivca- Iztokova ulica 24.327,30 

Kanalizacija in vodovod Ravnica zahod 23.095,17 

Skupaj 348.589,28 

 

Poleg teh nalog so zaposleni v družbi Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. aktivno koordinirali in 
vodili investicijo »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče  (CČN Nova Gorica)«. Vse 
pogodbe v zvezi z izgradnjo projekta so bile podpisane 27. 12.2013.  

 V sklopu projekta je v Mestni občini Nova Gorica predvideno za izvedbo v letu 2014 in 2015: 

1. Rekonstrukcija 9 razbremenilnih objektov (RVV11, RVV15, RVV12, RVV10, RVV-8, RVV8-1, 
RVV-Kanal L, RVV-Kanal L1 in RVV-Damber) v Solkanu, Kromberku in Novi Gorici, z vgradnjo 
premičnih prelivnih robov na 50% profila dotočne cevi in dušilk ter rešetk na prelivnih 
robovih. Ukinitev razdelilnika pretoka RVV7. 

2. Rekonstrukcija 6 razbremenilnih objektov (RJ3, B1, B, CD, EF in G)  v Novi Gorici z montažo 
rešetk na prelivnih robovih. Ukinitev razbremenilnika "K" na kanalu "K". 

3. Rekonstrukcija 6 razbremenilnih objektov (RdRVV0, RdRVV0-1, RdRVV1, RdRVV2, RdRVV3 in 
RdRVV4) v Rožni dolini z izdelavo premičnih prelivnih robov na 50% profila dotočne cevi in 
vgradnjo rešetk na prelivnih robovih. 
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4. Rekonstrukcija in izvedba dodatnega volumna (cca. 360 m3) zadrževalnega bazena ZBDV-
Vetriišče z vgradnjo biofiltra, črpalk in izplakovalnikov ter vgradnjo dušilke na iztoku iz 
cevnega zadrževalnega bazena na kanalu "S". 

5. Izvedba 2 novih razbremenilnih objektov (RVV9a na kanalu Odc.A9 - ul. Milojke Štrukelj in 
RVV9 na kanalu A) z vgradnjo dušilk in rešetk na prelivnih robovih. 

6. Izvedba (prestavitev) razbremenilnega objekta RVV17 na kanalu Odc.A9 (ul. Milojke Štrukelj) 
z vgradnjo dušilk in rešetk na prelivnih robovih. 

7. Izvedba gravitacijske in tlačne fekalne kanalizacije po ulici Vinka Vodopivca (vzpostavitev 
ločenega sistema kanalizacije). 

8. Rekonstrukcija kanalizacije mešanega tipa iz cevi profila cca. DN 300 - 1000 mm na območju 
ul. Milojke Štrukelj. 

Investicije, navedene v postavkah od 1 do 8, so investicije v kanalizacijsko omrežje, ki ga s pomočjo 
Republike Slovenije in EU financira samo Mestna občina Nova Gorica. Ta realizacija je znašala 
1.539.234,74 evrov). Izjema je le investicija v Odvodnik mešanega tipa v Vrtojbi - Kanal »V«. Ta 
približno 3,46 Mio evrov vredna investicija je 50% sofinancirana s strani Mestne občine Nova Gorica 
(Tabela 6). 

Poleg zgoraj navedenih aktivnosti, ki so se izvajale na območju Mestne občine Nova Gorica, je bilo v 
sklopu tega projekta iz občinskega proračuna financirano še: 

1. Komunalna infrastruktura za Centralno čistilno napravo in spremljajoči objekti 

2. Tehnološki objekt centralne čistilne naprave. 

Pogodbena vrednost za izvedbo Komunalne infrastrukture za CČN in spremljajočih objektov skupaj z 
nepredvidenimi deli znaša 4.514.316,00 evrov . Realizacija v letu 2014 je znašala 2.833.995,82 evrov. 
Ta investicija se financira po razdelilniku in sicer: 

− Mestna občina Nova Gorica    72,12% 

− Občina Šempeter- Vrtojba      21,09% 

− Miren- Kostanjevica                    6,79% 

Enak ključ financiranja kot »Komunalna infrastruktura za Centralno čistilno napravo in spremljajoči 
objekti« je uporabljen še za Tehnološki objekt centralne čistilne naprave. Pogodbena vrednost znaša 
20.980.000,00 eur. V letu 2014 je znašala realizacija 5.813.671,55 eur. 
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Tabela 6:  Realizacija projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče                   
(CČN Nova Gorica)« 

Kanalizacijsko omrežje Nova Gorica in Šempeter 
Vrtojba 

Vrednost po 
pogodbi  

(brez DDV) 

Realizacija v letu 2014 
% 

realizacije Skupaj 
Mestna občina 

Nova Gorica 

IZGRADNJA MEŠANE KANALIZACIJE NA OBMOČJU 
ULICE M. ŠTRUKELJ 

307.994,00 320.132,90 320.132,90 103,94 

RAZBREMENILNIKA VISOKIH VOD RVV9 IN RVV9A 187.879,00 11.590,68 11.590,68 6,17 

DOGRADITEV RAZBREMENILNIH OBJEKTOV NA 
KANALIZACIJSKEM SISTEMU NOVE GORICE IN 
ROŽNE DOLINE 

942.840,91 149.706,10 149.706,10 15,88 

RAZŠIRITEV ZBDV OB KRIŽIŠČU ERJAVČEVE IN 
PRVOMAJSKE ULICE 

803.552,88 152.767,87 152.767,87 19,01 

FEKALNA KANALIZACIJA, ČRPALIŠČE IN TLAČNI VOD 
FEKALIJ PO ULICI V. VODOPIVCA 

311.747,78 222.610,21 222.610,21 71,41 

IZGRADNJA KANALA "C" IN DOGRADITEV LOČENEGA 
SISTEMA NA OBMOČJU PODMARKA 

893.116,69 91.129,69 0,00 10,20 

MEŠANA KANALIZACIJA NA PRISTAVI 827.607,50 0,00 0,00 0,00 

FEKALNA KANALIZACIJA NA NEPRIKLJUČENIH 
OBMOČJU V SPODNJI VRTOJBI IN GRAMOZNI CESTI 

673.489,65 0,00 0,00 0,00 

ODVODNIK MEŠANEGA TIPA V VRTOJBI - KANAL "V" 3.460.344,85 1.364.853,96 682.426,98 39,44 

SANACIJA OBSTOJEČEGA RAZBREM. NA KANALU "D" 44.329,52 0,00 0,00 0,00 

ZBDV "AB" 859.568,69 486.469,14 0,00 56,59 

MEŠANA KANALIZACIJA NA OBMOČJU KROŽNE 
CESTE V VRTOJBI 

379.138,25 0,00 0,00 0,00 

MEŠANA KANALIZACIJA NA OBMOČJU BOLNIŠNICE 
F. DERGANCA 

158.514,20 217.289,44 0,00 137,08 

FEKALNA KANALIZACIJA NA HRIBU V ŠEMPETRU 169.227,35 139.340,18 0,00 82,34 

Skupaj 10.019.351,27 3.155.890,17 1.539.234,74 31,50 

14% popust 1.402.709,18 441.824,62 215.492,86   

Skupaj 8.616.642,09 2.714.065,55 1.323.741,88 31,50 

   

Komunalna infrastruktura za Centralno čistilno 
napravo in spremljajoči objekti 

Vrednost po 
pogodbi  

(brez DDV) 

Realizacija v letu 2014 
% 

realizacije Skupaj 
Mestna občina 

Nova Gorica 

SERVISNI IN SKLADIŠČNO MANIPULATIVNI OBJEKT 3.347.907,91 2.327.143,21 1.678.335,68 69,51 

ČN OB VRTOJBICI - PRIKLJUČKI 1.146.618,67 635.454,53 375.033,84 55,42 

KANAL S  466.899,76 376.383,21 188.191,60 80,61 

OSTALO 679.718,91 259.071,32 186.842,24 38,11 

CESTA, JAVNA RAZSVETLJAVA IN ODVODNJAVANJE 504.705,85 332.746,24 239.976,59 65,93 

Skupaj 4.999.232,43 3.295.343,98 2.293.346,11 65,92 

14% popust 699.892,54 461.348,16 321.068,46   

Skupaj 4.299.339,89 2.833.995,82 1.972.277,65 65,92 

     

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA NOVA GORICA  
(do konca januarja 2015) 

Vrednost po 
pogodbi  

(brez DDV) 

Realizacija v letu 2014 
% 

realizacije Skupaj 
Mestna občina 

Nova Gorica 

Skupaj 20.980.188,00 5.813.671,55 4.192.819,92 27,71 
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Priloga 1 
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Priloga 2 
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3.4.3 Javna pooblastila 

V letu 2014 je bilo izdanih: 

- na področju odvajanja odpadnih voda 231 soglasij in 40 dovoljenj (skupaj 271 zadev), 

- na področju oskrbe s pitno vodo 202 smernic, mnenj, projektnih pogojev, soglasij k 

projektom in soglasij za priključitev. 

 

3.5 Kvaliteta pitne vode 

3.5.1 Splošno o kvaliteti pitne vode 

Letno poročilo o skladnosti pitne vode predstavlja pregled rezultatov preskušanja parametrov pitne 
vode na oskrbovalnih območjih v upravljanju družbe in je objavljeno na spletni strani www.vik-ng.si . 

Skladno s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 
25/2009 – v nadaljevanju Pravilnik) morajo upravljavci sistemov za oskrbo s pitno vodo najmanj 
enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora. Z letnim 
poročilom morajo seznaniti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja. Poročilo morajo 
posredovati tudi Inštitutu za varovanje zdravja do 31. marca za preteklo leto. 

 

3.5.2 Splošno o izvajanju oskrbe s pitno vodo 

Za vodne vire, ki se uporabljajo za napajanje vodovodnih sistemov, ni še sprejete Uredbe o 
vodovarstvenem območju za posamezni vodni vir. Sprejeti so le nekateri občinski odloki.  

Pri samem vzdrževanju vodovodnih sistemov na oskrbovalnih območjih moramo upoštevati določbe 
Uredbe o oskrbi s pitno vodo in vso pripadajočo zakonodajo s področja pitnih in odpadnih voda. 

 

3.5.3 Izvajanje notranjega nadzora nad skladnostjo pitne vode 

Temeljna naloga upravljavca je, da mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. 
Notranji nadzor, ki je vzpostavljen na osnovah HACCP sistema (Hazard Analysis by Critical Control 
Points) omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo 
potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje nadzora v 
sistemu oskrbe s pitno vodo. 

Za zagotavljanje skladnosti s Pravilnikom skrbi odgovorna oseba s predpisano izobrazbo (6.čl. 
Pravilnika). Notranji nadzor izvaja služba kontrole kvalitete (SKK) s pomočjo delavcev na vodovodnih 
sistemih. Poleg vzorčenj se izvaja stalen (on-line) nadzor nad kakovostjo vode v omrežju. Z daljinskim 
prenosom podatkov iz pomembnih točk vodovodnega sistema smo v vsakem trenutku seznanjeni s 
stanjem vodovodnega sistema in lahko v primeru pomanjkljivosti ukrepamo. 

Poleg kontrol preko SCADA sistema izvajamo tudi terenske kontrole kot so: 

− preglede vodovarstvenih pasov z monitoringom vodnih virov, 

− vzdrževanje vodovodnih sistemov s čiščenjem in dezinfekcijo, 

− redne predpisane preglede vodovodnih objektov in naprav, 

− izpiranje in vzdrževanje vodovodnih omrežij, 

− popravila okvar, 

− vzdrževanje s kalibracijo merilne in nadzorne opreme, 

− nadzor nad pripravo pitne vode in kvaliteto vode pri uporabnikih 

V postopkih sodeluje le strokovno usposobljeno in zdravo osebje, zato imamo letna izobraževanja o 
kvaliteti, higieni in vzdrževanju sistemov. Vsi delavci, ki so v stiku s pitno vodo, imajo tudi redne 
zdravniške preglede. 
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Podatki stanja na sistemu se beležijo v dnevnike, ki so mesečno dostavljeni SKK. Tako izpolnjeni 
HACCP dokument je dostopen inšpekcijskim službam. Podatki služijo za poročanja uporabnikom, 
ministrstvom in občinam in so podlaga za preglede delovanja in planiranje vzdrževanja sistema. 
Notranji nadzor nam z izbiro mest, ki jih nadzorujemo, in obsegom nadzora omogoča, da z ustreznimi 
ukrepi pravočasno opazimo in reagiramo na vse potencialne in že obstoječe nevarnosti, ki bi lahko 
ogrozile zdravje uporabnikov. 

Preskušanje vzorcev vode odvzetih na vodovodnih sistemih izvaja akreditiran Nacionalni laboratorij  
za zdravje, okolje in hrano, oddelek Nova Gorica (NLZOH) v skladu z določili pogodbe med 
upravljavcem in NLZOH. Število vzorcev notranjega nadzora vodovodnih sistemov je določeno 
skladno s Pravilnikom. 

Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode v letu 2014 smo upoštevali v Pravilniku določene mikrobiološke 
in kemijske parametre. Spremljali smo tudi indikatorske parametre, ki pa nimajo določenih mejnih 
vrednosti na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje, ker imajo le opozorilno vlogo. Če so njihove 
vrednosti povišane, preverimo vzroke in morebitno prisotnost drugih onesnaževal. Med te spadajo 
npr. koliformne bakterije, štev. kolonij pri 22°C in 37°C, barva, električna prevodnost in vrednost pH. 

Redna mikrobiološka preskušanja pitne vode obsegajo določanje: Escherichia coli (ali E.coli), skupne 
koliformne bakterije in skupno število mikroorganizmov pri 22°C ter pri 37°C. Kadar je vir pitne vode 
površinska voda ali takrat, ko na vir vpliva površinska voda, se opravijo tudi preiskave na prisotnost 
bakterije Clostridium perfringens (s sporami). V obsegu občasnih mikrobioloških preskušanj pitne 
vode so vključeni parametri rednega mikrobiološkega preskušanja ter določanje enterokokov, ki so 
poleg E.coli zanesljiv kazalec fekalnega onesnaženja. 

Redna fizikalno-kemijska preskušanja pitne vode obsegajo naslednje parametre: barva, vidne 
nečistoče, vonj, okus, motnost, pH, elektroprevodnost, oksidativnost, amonij, nitrit in pri 
vodovodnem sistemu Mrzlek še aluminij. 

V obsegu občasnih fizikalno-kemijskih preiskav so vključeni poleg parametrov iz rednih preiskav še 
skupna trdota, osnovni anioni in kationi, mikroelementi, pesticidi, aromatski ogljikovodiki in 
lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki.  

 

3.5.4 Vodovodni sistemi  

V Mestni občini Nova Gorica družba dobavlja pitno vodo preko naslednjih vodovodnih sistemov: 

 

MESTNA OBČINA 
NOVA GORICA

MRZLEK

HUBELJ

KROMBERK

OSEK-
VITOVLJE

OZELJAN

ČEPOVAN-
TRNOVO

GRGAR

SVETO

SVETA GORA

DOL PRI 
ČEPOVANU

BATE-
BANJŠICE
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3.5.4.1 Sistemi z več kot 5000 uporabniki 

3.5.4.1.1 Vodovodni sistem Mrzlek 

Vodovodni sistem Mrzlek oskrbuje uporabnike v večjem delu Mestne občine Nova Gorica (3097 
priključkov). Vodni vir ima ustrezno tehnologijo obdelave surove vode, ki vključuje primarni 
usedalnik, ozonacijo, peščeno filtracijo ter dezinfekcijo z UV žarki.  

Surova voda Mrzlek se v vodarni Mrzlek obdela z ustrezno tehnologijo. Vodarna je razdeljena na 
staro in novo vodarno. Postopki tehnologije vključujejo primarni usedalnik, kjer se odstranjujejo večji 
mehanski delci in flokule, ki nastajajo ob dodajanju koagulanta.  Sledi primarna oksidacija z ozonom. 
Fine delce se odstrani s peščeno filtracijo (6 odprtih peščenih filtrov). Mehansko očiščena voda se 
nato iz glavnega vodohrana (2000 m3) dezinficira z UV žarki. Pred vstopom v razvejeno, dolgo 
omrežje se dodaja plinski klor, ki ga po sistemu določamo kot prosti nevezan klor. Dodajamo ga 
zaradi stabilnosti omrežja. 

 

Po potrebi se tudi na omrežju samem avtomatsko uravnava doziranje klora s pomočjo izmerjene 
vrednosti, na željeno vrednost v omrežju. Dodatno kloriranje se izvaja v vodohranu Panovec, 
vodohranu Damber II in črpališču za Staro Goro (bolnica).  Mrzlek se črpa preko vodohrana Damber III 
do vodohrana Ravnica in od tu se povezuje na vodovodni sistem Grgar. 

Učinkovitost tehnologije spremljamo neprekinjeno preko računalniške povezave SKADA v objektih 
vodohran Panovec, Damber I,II in III, Ravnica, črpališči Ledine, Bevkovo, Bonetovšče in Stara Gora, ki 
vsebujejo merilce dezinfekcije, motnosti, tlaka in pretoka. Izvajamo dnevno terensko kontrolo 
vodarne Mrzlek in tedensko terensko kontrolo vodohranov Panovec, Damber II in Stara Gora bolnica. 
Podatke vpisujemo v dnevnike obratovanja in so del HACCP dokumenta tega sistema.    

Zaradi učinkovitega nadzora kvalitete pitne vode je na vodarni Mrzlek 24 ur kontrola nad vsemi 
objekti v našem upravljanju, ki so vključeni v SKADA sistem.  

Na vodovodu Mrzlek izvaja služba kontrole kvalitete skladno s predpisi: 

a) notranji nadzor na osnovah HACCP načrta na vodovodnem sistemu in javnih pipah, 
b) poročanje in povezavo z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in higieno, ki izvaja 

monitoringa pri uporabnikih 
c) tehnološko kontrolo, ki zajema kontrolo zajetij, javnih objektov, pritožb uporabnikov in 

dezinfekcije vodovodnih sistemov 

Notranji nadzor na osnovah HACCP 
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V okviru notranje kontrole, pitno vodo vzorčimo 
sami, saj se je ta način izkazal za boljšega v smislu 
ukrepanja ob neustreznosti pitne vode. Vzorčevalec 
lahko v primeru pomanjkanja klora ali kakeršnega 
koli odstopanja od normalnih pogojev, ukrepa že pri 
samem vzorčenju in nam ni potrebno čakati na 
izvid.  

 

Pri notranjem nadzoru vodovoda Mrzlek je bilo odvzetih 142 vzorcev, od tega 100 v Mestni občini 
Nova Gorica. V enem vzorcu odvzetem v poletnem času so bile prisotne koliformne bakterije (<4), 
zaradi biofilma. Odpravili smo jih s povečanjem vrednosti prostega klora v sistemu. Onesnaženj 
fekalnega izvora kot tudi drugih problematičnih onesnaženj v tem sistemu nismo zaznali. 

Za redna fizikalno-kemijska preskušanja pitne vode je bilo od 85 vzorcev, od tega 53 v Mestni občini 
Nova Gorica. Vsi so bili ustrezni. Opažamo, da se temperatura vode v poletnih mesecih zelo 
spreminja glede na porabo in velikost sistema. 

 

Monitoring pitne vode 

 

 

Monitoring pitne vode zagotavlja Ministrstvo za zdravje z 
namenom kontrole skladnosti pitne vode z zahtevami 
Pravilnika. Izvaja ga NLZOH. Izvajanje monitoringa in 
izvajanje notranjega nadzora se dopolnjujeta, vendar ima 
notranji nadzor večji in širši pomen. Monitoring pokaže 
sliko stanja pitne vode predvsem na internem 
vodovodnem omrežju.  

V okviru monitoringa mikrobiološkega preskušanja 
vodovoda Mrzlek je bilo odvzetih na pipi uporabnika od 
30 vzorcev od tega 28 v Mestni občini Nova Gorica na 
redne in 2 na občasne mikrobiološke preskuse. Vsi so bili 
ustrezni. 
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Tehnološka kontrola 

Pri tehnološki kontroli so bili za potrebe tehnologije odvzeti vzorci za pregled občasnih 
mikrobioloških parametrov na vodnem viru Mrzlek. Obravnavali smo tudi primere pritožb 
uporabnikov, ki jih obravnavamo skladno s Pravilnikom z ogledom, vzorčenjem, oceno kvalitete pitne 
vode ter po potrebi obveščanjem uporabnika. V lanskem letu je bilo opravljenih 26 dezinfekcij 
vodovodnega sistema Mrzlek, od tega 6 v Mestni občini Nova Gorica. Vsi odvzeti vzorci na občasne 
mikrobiološke preskuse so bili skladni s predpisi. Izdane so bile tudi Izjave o ustreznosti pitne vode v 
živilskih obratih.  

 

Tabela 7: Vzorčenje sistema Mrzlek v Mestni občini Nova Gorica  

Vrsta preiskave Število preiskav 

Mikrobiološke Redne 56 

 Redne+CP 43 

 občasne 1 

Fizi.-kemijske Redne+Al 52 

 občasne 1 

 

3.5.4.1.2 Vodovodni sistem Hubelj 

Vodovodni sistem Hubelj upravljata dva upravljavca. KSD d.o.o. Ajdovščina na območju občine 
Ajdovščina in Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. na območju Mestne občine Nova Gorica,  
Občine Renče-Vogrsko ter Občine Miren-Kostanjevica. Na tem delu sistema je na območju Mestne 
občine Nova Gorica 1676 priključkov.  

V vodarni na zajetju Hubelj je postavljena ultrafiltracija (2011). Pitna voda po sistemu je zelo stabilna, 
kar pomeni, da se je poraba klora po sistemu zmanjšala. Učinkovitost dezinfekcije spremljamo na 
našem oskrbovalnem območju neprekinjeno preko računalniške povezave SCADA z objekti v 
kontrolnem jašku Zalošče, vodohranih Vogrsko, Branik, Steske, Preserje, Gradišče nad Prvačino in 
Prvačina. Opravlja se tudi tedenska terenska kontrola vodohrana Vogrsko skladno z zahtevami HACCP 
dokumenta vodovoda Hubelj. 

V 2014 smo pričeli s kontrolo črpališča Livišče (upravljavec Mestna občina Nova Gorica), ki oskrbuje 
zgornji del Šmihela. V črpališču je postavljeno dodatno kloriranje z analizatorjem klora povezano v 
SCADA sistem kontrole. S tem se je povečalo tudi število uporabnikov na tem sistemu. 

Na vodovodu Hubelj izvaja služba kontrole kvalitete skladno s predpisi. 

 

Notranji nadzor na osnovah HACCP 

Od 61 vzorcev notranjega nadzora mikrobioloških parametrov, je bilo v Mestni občini Nova Gorica 
odvzetih 35 vzorcev. Vsi so bili ustrezni. Na fizikalno-kemijske preiskave je bilo od 31 vzorcev v Mestni 
občini Nova Gorica odvzetih 19 vzorcev. Vsi so bili skladni s Pravilnikom. S postavitvijo nove 
tehnologije ultrafiltracije je pitna voda v vodovodnem sistemu Hubelj zelo stabilne kvalitete. 

 

Monitoring pitne vode 

Za monitoring pri uporabnikih je bilo od 17 vzorcev v Mestni občini Nova Gorica odvzetih 10 vzorcev. 
Vsi so bili zdravstveno ustrezni in tako skladni s Pravilnikom.  
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Tehnološka kontrola 

V lanskem letu je bilo na vodovodnem sistemu Hubelj opravljenih 6 dezinfekcij vodovodnega omrežja 
in objektov, ter pri tem odvzeti vzorci na občasne mikrobiološke preskuse so bili skladni s predpisi. V 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA sta od tega bili opravljeni dve dezinfekciji vodovodnega omrežja. 
Obravnavali smo tudi pritožbe uporabnikov in jih reševali z  vzorčenjem, oceno kvalitete pitne vode 
ter po potrebi z obveščanjem uporabnika. 

 

Tabela 8: Vzorčenje vodovoda Hubelj v Mestni občini Nova Gorica  

Vrsta preiskave Število preiskav 

Mikrobiološke Redne 11 

 Redne+CP 23 

 občasne 1 

Fizi.-kemijske Redne+Al 19 

 občasne  

 

 

3.5.4.2 Sistemi z manj kot 5000 uporabniki 

3.5.4.2.1 Vodovodni sistem Kromberk 

Vodovod Kromberk oskrbuje območje s 413 priključki. 

 

Sistem se oskrbuje iz dveh najstarejših zajetij. Prvo 
zajetje Jerebica je bilo urejeno 1756 leta in pokriva 
zaselek Breg. Ima urejeno dezinfekcijo z natrijevim 
hipokloritom. Višek vode odteka do treh zajetij Perivniki, 
ki so bila urejena 1906 leta. Od skupnega zbiralnika vode 
iz zajetij Jerebica in Perivniki odteka voda v vodohran 
Perivniki, kjer je urejena dezinfekcija s klorom. Del te 
pitne vode pokriva potrebe gradu Kromberk, večji del pa 
se zbira v  glavnem vodohranu Kromberk. Tu se glede na 
izmerjene vrednosti prostega klora po potrebi klor 
dodaja in taka pitna voda oskrbuje del kraja Kromberk in 
Loke. 

 

Dezinfekcijo spremljamo neprekinjeno preko računalniške povezave z objektom vodohran Kromberk 
in redno terensko tedensko kontrolo vodohranov Breg, Perivniki in Kromberk. Podatke se vpisuje v 
dnevnike iz HACCP dokumenta tega sistema. 

V okviru notranje kontrole vodovoda Kromberk je bilo odvzetih 21 vzorcev za mikrobiološka 
preskušanja. 1 vzorec, odvzet v vodohranu Breg, je zaradi nizke vsebnosti prostega klora vseboval 
Koliformne bakterije. Po povečani koncentraciji hipoklorita je bila voda zdravstveno ustrezna. 
Onesnaženj fekalnega izvora nismo zaznali. Odvzetih je bilo tudi 5 vzorcev na fizikalno-kemijske 
preiskave, ki so bili skladni s Pravilnkom. 

Za državni monitoring vodovoda Kromberk je bilo odvzetih 5 vzorcev, ki so bili zdravstveno ustrezni.  

Preiskali smo tudi vzorce na občasne mikrobiološke parametre na vodnih virih Jerebica in Perivniki. V 
lanskem letu sta bili opravljeni tudi 2 dezinfekciji vodovodnega omrežja. Pri tem odvzeta vzorca na 
občasne mikrobiološke preskuse sta bila skladna s predpisi. Tudi na tem sistemu smo obravnavali 
pritožbe uporabnikov, ki smo jih reševali s kontrolo hišnega omrežja in navodili za vzdrževanje. 
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3.5.4.2.2 Vodovodni sistem Osek-Vitovlje 

Vodovod Osek-Vitovlje  oskrbuje območje s 631 priključki. Sistem se napaja iz vodnih virov Osek in 
Vitovlje. Vodni vir Osek je bister, vendar občasno mikrobiološko onesnažen, zato se dezinficira z 
natrijevim hipokloritom v prvem zbirnem vodohranu imenovanem Osek I. Del oseškega sistema se 
združi z vodovodnim sistemom Vitovlje. Vodni vir Vitovlje nima fekalnega onesnaženja, zaznamo le 
prisotnost indikatorskih parametrov kot so koliformne bakterije. Dezinficira se ob združitvi v 
vodohranu Dolenje in sicer glede na izmerjeno vrednost prostega  klora. Dodaja se natrijevim 
hipoklorit. V poletnem času v primeru suše se to območje dodatno oskrbuje z vodovodom Hubelj. 
Dezinfekcijo in pretoke spremljamo neprekinjeno preko računalniške povezave z objektom vodohran 
Dolenje in redno terensko tedensko kontrolo vodohranov Osek I, II in Dolenje. Podatke se vpisuje v 
dnevnike iz HACCP dokumenta tega sistema.  

Pri izvajanju notranje kontrole vodovodnega sistema Osek-Vitovlje je bilo odvzetih 27 vzorcev za 
mikrobiološke preskuse. Od 14 odvzetih vzorcev na območju vodovoda brez dezinfekcije (Vitovlje) je 
bilo 6 vzorcev s prisotno Koliformno  bakterijo. Takoj smo izvedli dodatno kloriranje do ustreznih 
rezultatov. Voda nima površinskega vpliva, zato pri 5 odvzetih vzorcih za fiz.-kem. preiskave, ni bilo 
neskladnih. Vsi so bili zdravstveno ustrezni. 

Na tem sistemu je bilo v okviru državnega monitoringa pri uporabnikih odvzetih 5 vzorcev. Vsi so bili 
zdravstveno ustrezni.  

Izvedli smo tudi kontrolo kvalitete izvira Vitovlje. Odvzeli smo vzorce za pregled občasnih 
mikrobioloških parametrov. Onesnaženj fekalnega izvora v tem zajetju ne zaznavamo, saj nima 
površinskega vpliva. Prav tako tudi zajetje Osek. Prisotni so indikatorskih parametri kot so koliformne 
bakterije ter število kolonij pri 22°C in 37°C.  

 

3.5.4.2.3 Vodovodni sistem Grgar 

Vodovod Grgar oskrbuje območje s 276 priključki. Napaja se iz sedmih vodnih zajetij Slatna 1 do 7. 
Zajeta površinska voda se filtrira na obnovljenem odprtem peščenem filtru. Meritev motnosti surove 
vode uravnava dotok na filtracijo, kar pomeni, da v primeru povišane motnosti (>3NTU) se dotok 
surove vode na filtre prekine in se v sistem odpre dotok pitne vode vodovoda Mrzlek. Zaradi fekalne 
onesnaženosti vodnih virov, se po filtraciji  izvaja UV dezinfekcija in se dodaja  v cevovod klor zaradi 
dolžine omrežja. Voda iz Grgarja je preko vodohrana Bitež speljana do črpališča Grgarske Ravne v 
vodohran Bate. Tam se izvaja kontrola prostega klora in po potrebi tudi avtomatsko dodaja. Grgarska 
voda se lahko iz vodohrana Bate črpa še naprej preko črpališča Bate na Banjšice v vodohran Lohke. 
Tudi v tem vodohranu se izvaja analiza klora in po potrebi avtomatsko dodaja.  

Kontrolo vode spremljamo neprekinjeno preko računalniške povezave z objekti na vodohranih  Grgar, 
Bitež, Bate, Lohke in črpališčih Zdenci, Grgarske Ravne, ter črpališču Bate. Terenski delavci izvajajo 
tudi redno dnevno kontrolo vodohrana Grgar in tedensko vodohranov Bate in Lohke. Podatki se 
beležijo v dnevnike HACCP dokumenta. 

Z lastno inovacijo pri tehnologiji obdelave surove vode z pomočjo meritve motnosti surove vode ter 
avtomatskim preklopom v praznotok ob povišani motnosti, se je delovanje tehnologije obdelave 
vode zelo izboljšalo. Merjeni parametri pitne vode so stabilnejši in porabi klora po sistemu se manjša. 

V letu 2014 se je povečalo število uporabnikov s priključitvijo kraja Grgarske Ravne in Fobca. Ob 
priključitvi kot tudi po njej smo dnevno kontrolirali prisotnost prostega klora, ki je bila na začetku do 
0,4 mgCl2/l. Po enem tednu smo znižali na 0,3, po 14 dneh pa do 0,25 mgCl2/l. Ves čas smo tudi 
vzorčili na mikrobiološke parametre in vsi vzorci so bili zdravstveno ustrezni. 

Notranja kontrola na vodovodnem sistemu Grgar je obsegala odvzem 18 vzorcev na mikrobiološke 
preskuse, 10 na fizikalno kemijske in 1 na občasne preskuse. En vzorec, odvzet v poletnem času na 
odseku sistema, ki ima zelo nizko pretočnost, je vseboval koliformne bakterije, ki pa smo jih z 
dodatkom klora odpravili. 
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V okviru državnega monitoringa so bili odvzeti pri uporabniku 4 vzorci na redne mikrobiološke in 
fizikalno kemijske prametre ter en na občasne. Vsi so bili skladni s Pravilnikom.  

Opravljeni sta bili tudi 2 dezinfekciji vodovodnega omrežja. Pri tem odvzeta vzorca na občasne 
mikrobiološke preskuse sta bila skladna s predpisi. 

 

3.5.4.2.4 Vodovodni sistem Čepovan – Trnovo 

Vodovod Čepovan-Trnovo, oskrbuje območje s 327 priključki. Sistem se napaja iz starega zajetja 
Puštale in petih zajetij nad Čepovanom. Po zbiralniku vode iz zajetij se voda filtrira na tlačnih 
peščenih filtrih in tlači v vodohran nad Čepovanom. Vodohran Čepovan je obnovljen. Na iztoku je 
postavljena dezinfekcija z UV žarki. V cevovod se dodaja klor zaradi starega omrežja v kraju Čepovan, 
ki je bil  v letu 2013 priključen na pitno vodo iz vodarne. Vodovod nadalje oskrbuje Lokve preko 
črpališča v Puštalah, kjer je postavljena dodatna klorinacija zaradi stabilnosti pitne vode po celotnem 
razvejenem omrežju. Pitna voda odteka preko Rijavcev do Trnovega in naprej do Voglerjev. V 
vodohranu Rijavci je analizator klora, katerega se po potrebi še dodaja. Preko črpališča za Lokovec, 
kjer je tudi postavljeno dodatno kloriranje s kontrolo prostega klora, se voda črpa do Lokovca in 
naprej do Kala nad Kanalom, ki pa ni več v upravljanju družbe.  

Dezinfekcijo, tlake in pretoke spremljamo neprekinjeno preko računalniške povezave z objekti 
Čepovan črpališče, vodohran Čepovan, Puštale, Lokve, Trnovo, Rijavci, in Lokovec. Omenjene objekte 
tudi dvakrat tedensko fizično kontrolirajo terenski delavci in podatke vpisujejo v dnevnike HACCP 
dokumenta za ta sistem. 

V okviru notranje kontrole tega sistema je bilo v letu 2014 odvzetih 23 vzorcev na mikrobiološke 
preskuse, 7 na fizikalno kemijske in 1 na občasne preskuse. En vzorec, odvzet v poletnem času, je 
vseboval koliformne bakterije. Odpravili smo jih s povečanjem količine prostega klora iz 0,05 na 0,15 
mg/l prostega klora. 

V državni monitoring je bilo vključenih 6 vzorcev, ki so bili zdravstveno ustrezni. 

Opravljeni sta bili 2 dezinfekciji vodovodnega omrežja. Pri tem odvzeta vzorca na občasne 
mikrobiološke preskuse sta bila skladna s predpisi. Na tem sistemu smo obravnavali pritožbe 
uporabnikov, ki smo jih reševali s kontrolo hišnega omrežja in navodili za vzdrževanje. V kraju 
Čepovan smo večkrat merili pri uporabnikih prosti klora v hišnem omrežju zaradi pritožb, da ima 
pitna voda vonj po dezinfekcijskem sredstvu. Prosti klor v tem kraju ne presega vrednosti 0,20mg/l. 

 

3.5.4.2.5 Vodovodni sistem Ozeljan 

Vodovod Ozeljan oskrbuje območje s 196 priključki. Vodovod se napaja iz vodnega vira Vrba nad 
Ozeljanom. Vodni vir je zelo čist brez fekalnega onesnaženja, saj je globinski in brez površinskega 
vpliva. Le v poletnem času se pojavlja problem Koliformnih bakterij zaradi visokih temperatur vode 
po omrežju na oddaljenih krakih z manjšim pretokom. V novem vodohranu je UV dezinfekcija in 
možnost dodajanja natrijevega hipoklorita v omrežje, kar uporabljamo po potrebi v poletnem času 
glede na rezultate mikrobioloških izvidov odvzetih po sistemu.  

Dezinfekcijo in pretoke spremljamo neprekinjeno preko računalniške povezave z objektom vodohran 
Vrba II in redno tedensko terensko kontrolo tega vodohrana skladno z HACCP navodili za ta sistem. 

V letu 2014 je zaradi velike količine padavin sprožilo plaz na zajetju. Izvedla se je sanacija zajetja z 
ustrezno kontrolo vode od zajetja do uporabnika. Neprekinjeno se je izvajala dezinfekcija s klorom in 
obveščanje uporabnikov. 

V okviru notranje kontrole vodovodnega sistema Ozeljan je bilo odvzetih 8 vzorcev na mikrobiološke 
preskuse, 3 na fizikalno kemijske in 1 na občasne preskuse. Vsi vzorci so bili skladni s predpisi.  
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Državni monitoring je vključeval 5 vzorcev. V enem, odvzetem v poletnem času, so bile prisotne 
koliformne bakterije. Izvedli smo dvig prostega klora v omrežju. 

Odvzeli smo tudi vzorce za pregled občasnih mikrobioloških parametrov na vodnem viru Vrba, ki 
oskrbuje vodovod Ozeljan. Obravnavali smo pritožbe uporabnikov. Skladno z zakonodajo smo jim 
svetovali in posredovali navodila. 

 

3.5.4.2.6 Vodovodni sistem Bate-Banjšice 

Vodovodni sistem Bate – Banjšice oskrbuje kraje Bate, Dragovico in Banjšice s 113 priključki. Vodarna 
Bate se oskrbuje iz kraških zajetij Rijavci in Podčelo. V vodohranu je postavljena tlačna filtracija, UV 
dezinfekcija in klorinacija. Voda iz zajetij Bate se ob povišani motnosti preusmeri v praznotok. V 
vodarno Bate se preklopi vodovod Grgar, ki prihaja preko Biteža in Grgarskih Raven (glej vodovod 
Grgar).  

Banjšice se tako od leta 2012 oskrbuje iz vodarne Bate (glej vodovod Grgar). V objektu vodohrana 
Lohke je kontrola klora in urejeno avtomatsko dodajanje glede na potrebe. Objekt je povezan v 
SKADA sistem kontrole. Dvakrat tedensko se izvaja terenska kontrola objekta vodohran Lohke in 
Bate. Podatke se vpisuje v dnevnike obratovanja Vodohranov, ki so del HACCP dokumenta vodovoda 
Bate-Banjšice. 

Na vodovodnem sistemu Bate-Banjšice je bilo v okviru notranje kontrole odvzetih 13 vzorcev na 
mikrobiološke preskuse in 3 na fizikalno kemijske,  ki so bili skladni s pravilnikom. Ta sistem je bil v 
letu 2014 oskrbovan z vodo iz vodarne Bate in občasno ob povečani motnosti tudi iz vodovoda Grgar 
ali vodovoda Mrzleka.  

Za monitoring preiskave pri uporabniku v Batah sta bila odvzeta dva vzorca, ki sta bila skladna z 
zakonodajo. Odvzet je bil tudi en vzorec pri uporabniku na Banjšicah, ki je tudi bil skladen s 
Pravilnikom.  

Odvzeli smo vzorce za pregled občasnih mikrobioloških parametrov na vodnih virih Rijavčevo in 
Podčelo, za potrebe tehnologije obdelave vode v vodarni Bate. 

 

3.5.4.3 Sistemi z manj kot 50 uporabniki 

3.5.4.3.1 Vodovodni sistem Sveto-Humarje 

Vodovod Sveto – Humarje oskrbuje naselje Sveto (14 vodovodnih priključkov). Vodni vir je površinski 
in zelo onesnažen. V vodarni se izvaja filtracija s tlačnimi peščenimi filtri in tudi mikrofiltracija. 
Uporabljamo UV dezinfekcijo in dodatek klora v omrežje. 

Parametre tehnologije se spremlja neprekinjeno preko računalniške povezave z objektom vodarna 
Sveto in dvakrat tedensko terenska kontrolo vodarne z zapisom parametrov v dnevnik obratovanja. 

Na sistemu z <50 uporabniki in zelo nizko porabo pitne vode (do 3m3/dan), je bil v letu 2014 odvzet 1 
vzorec na mikrobiološko in 1 na fizikalno kemijsko analizo. Oba sta bila ustrezna. 

Sistem ni vključen v državni monitoring zaradi nizke porabe in manjšega števila uporabnikov. 

 

3.5.4.3.2 Vodovodni sistem Čepovan Dol 

Vodovod Čepovan Dol oskrbuje naselje Dol pri Čepovanu s 31 priključki. Vodo črpamo iz vrtine 
dolomitnega vodonosnika in je mikrobiološko in kemijsko zelo kvalitetna in stabilna. V vodarni so 
postavljeni filtri in možnost doziranja klora. Uporablja se le dezinfekcija z UV žarki. Na osnovi 



Vodovodi in kanalizacija NOVA GORICA d.d. 

 

 

 
Letno poročilo za leto 2014   ~ 29 ~ 

zdravstveno ustreznih analiznih izvidov po vodovodnem omrežju, ki je novejšega datuma, ni potrebe 
po dodajanju klora. 

Pretoke, tlake, nivoje spremljamo neprekinjeno preko računalniške povezave z objektom vodohran 
Dol in redno terensko tedensko kontrolo tega vodohrana. Podatke se vpisuje v dnevnik vodarne Dol. 

Notranja kontrola na osnovah HACCP dokumenta za vodovod Dol,  vključuje tudi vzorčenja. Odvzeta 
sta bila 2 vzorca za mikrobiološke preiskave in en za fizikalno kemijske preiskave. Potrjena je bila 
skladnost s Pravilnikom. 

V letu 2014 je bilo narejeno novo vodovodno omrežje do zaselkov Drage in Robe kjer se je izvedla 
dezinfekcija. Odvzeli smo 4 vzorce na občasne mikrobiološke preskuse za potrditev dezinfekcije in 
ustreznost pitne vode.  

 

3.5.4.3.3 Vodovodni sistem Lokatonci-Sveta Gora 

Vodovodni sistem Lokatonci - Sveta Gora oskrbuje objekte na Sveti Gori. Sistem z manjšo obstoječo 
vodarno je upravljala Mestna občina Nova Gorica. Voda se črpa iz kraškega zajetja Lokatonci na Sveto 
Goro. Prečiščuje se preko tlačnih peščenih filtrov, UV dezinfekcijo in tudi dodajanjem klora za 
omrežje. Oskrbuje javne objekte. Terenska kontrola se izvaja na dva tedna. Podatke se vpisuje v 
dnevnik vodarne. 

Sistem oskrbuje javne objekte in je vključen v notranjo kontrolo po HACCP dokumentu za vodovod 
Sveta Gora. Odvzeti so bili 3 vzorci na mikrobiološke parametre in en na fizikalno kemijske. Vsi so bili 
ustrezni. 

Vključen je tudi v monitoring z 1 vzorčenjem na mikrobiološke in fizikalno-kemijske parametre. 
Vzorec je bil skladen z zahtevami pravilnika. 

 

3.5.5 Rezultati nadzora kvalitete vode 

Z namenom nadzora skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode na oskrbovalnih območjih v 
upravljanju družbe je bilo na vseh vodovodnih sistemih v letu 2014 opravljenih 512 mikrobioloških 
preskušanj in 258 fizikalno kemijskih preskusov. 

V okviru notranje kontrole na osnovah HACCP dokumentov je bilo v letu 2014 na območju oskrbe 
Mestne občine Nova Gorica odvzeto 261 vzorcev pitne vode za redna mikrobiološka preskušanja. 

Noben vzorec ni vseboval fekalne bakterije E.Coli. 

Na redne fizikalno-kemijske preskuse je bilo odvzetih 108 vzorcev. Vsi parametri so bili skladni s 
predpisi. Na občasne preiskave pa je bilo odvzetih 5 vzorcev, ki so bili zdravstveno ustrezni. 

Državni monitoring za leto 2014 je v Mestni občini Nova Gorica vključeval odvzem 65 vzorcev pitne 
vode za redna in občasna mikrobiološka preskušanja.  Pri vseh vzorcih je bil opravljen tudi preskus na 
prisotnost Clostridium p. Neustrezen je bil en vzorec zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Noben 
vzorec ni pokazal onesnaženj fekalnega izvora. Na redne fizikalno-kemijske preskuse je bilo odvzetih 
65 vzorcev. Vsi parametri so bili skladni s predpisi. Na občasne preiskave pa je bilo odvzetih 5 
vzorcev, ki so bili tudi vsi zdravstveno ustrezni. 

 

3.5.5.1 Sistemi z več kot 5000 uporabniki 

Mikrobiološka preskušanja pitne vode se izvajajo v večjem obsegu kot fizikalno-kemijska, saj bi 
prisotnost zdravju nevarnih mikroorganizmov lahko povzročila akutna obolenja. Delež mikrobiološko 
neskladnih vzorcev na oskrbovalnih območjih vodovoda Mrzlek in vodovoda Hublj je 1,7%. Mediana 
vseh 4 neskladnih vzorcev zaradi prisotnosti Koliformnih bakterij je bila 1CFU/ml, kar kaže na to da na 
vodovodnih sistemih ne zaznamo izrednih dogodkov. Ti primeri ne predstavljajo tveganje za 
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uporabnika, ker jih z uspešno notranjo kontrolo obvladujemo. To pomeni, da jih hitro ugotovimo in 
uspešno odstranimo.  

Fizikalno kemijska preskušanja pitne vode v vseh oskrbovalnih sistemih v našem upravljanju kažejo v 
splošnem primerne organoleptične lastnosti, saj obarvanost, neprijeten vonj in okus ter morebitno 
prisotnost vidnih delcev zaznavamo le občasno v hišnih vodovodnih omrežjih po pritožbi strank. 
Pojav v večini primerov ne predstavlja zdravstvenega problema in ga je možno odpraviti z ustreznim 
vzdrževanjem hišnega vodovodnega omrežja. Občasno premajhne pretoke, ki bi lahko povzročili 
poslabšane organoleptične lastnosti vode, zaznavamo lokalno tudi na javnem vodovodnem sistemu. 
V teh primerih izvajamo pogostejše spiranje javnega vodovodnega omrežja. Vse primere neskladnosti 
obravnavamo v skladu s Pravilnikom do odprave vzrokov neskladnosti, ki pa niso vedno določljivi. 

Neskladnosti fizikalno-kemijskih parametrov nismo ugotovili. Opazili pa smo nihanje temperature v 
različnih letnih časih, predvsem pri porabnikih na konicah vodovodov in pri manjši pretočnosti. 
Temperatura vodnih virov Mrzlek in Hubelj se pomembneje ne spreminja in se giblje med 8 do 11°C. 
Po oskrbovalnem območju Mrzleka in Hublja je v zimskem času do 10°C, v krajših ekstremno vročih 
poletnih obdobjih pa lokalno zaznavamo pri uporabniku temperaturo vode tudi nekoliko nad 20°C. 
Povprečna vrednost pH za Mrzlek znaša 7,8 kar nam pove, da voda ni korozivna. To velja tudi za 
vodovod Hubelj, ki ima pH okrog 8,0. Električna prevodnost je odvisna od vrste raztopljenih 
elektrolitov in se giblje v povprečju pri Mrzleku okrog 240 µS/cm, pri vodovodu Hubelj pa 218 µS/cm. 
Trdota vode vodovoda Mrzlek in vodovoda Hubelj se giblje od 7,9 do 8,0°N, kar te pitne vode uvršča 
med mehke do srednje trde. Amonij in nitriti so v teh vodah vedno pod mejo zaznavnosti metode 
določanja, kar skupaj z mikrobiologijo dokazuje zanemarljiv vpliv morebitnega fekalnega 
onesnaženja. 

Pri občasnih preiskavah se izvaja preskušanja na ostanke relevantnih pesticidov in njihovih 
razgradnih produktov, nekaterih halogeniranih lahkohlapnih ogljikovodikov in nitratov. Njihove 
vrednosti so pri vseh vzorcih na vodovodnih sistemih v našem upravljanju vedno pod mejo 
zaznavnosti metode vzorčenja, kar uvršča naše vode v sam vrh fizikalno-kemijsko čistih voda. 
Trikloroeten in tetrakloroeten sta prav tako vedno pod mejo zaznavnosti metode določanja. 
Trihalometani kot stranski produkt dezinfekcije so na oskrbovalnem območju v našem upravljanju v 
mejah od 2 do 6 µg/l, mejna vrednost pa znaša 100 µg/l. Koncentracija prostega klora je pri 
uporabnikih na oskrbovalnem območju Mrzleka in Hublja do 0,20 mg/l. Sledi kovin geogenega izvora 
(železo, aluminij arzen) kažejo samo prisotnost Al v vodovodu Mrzlek v mejah do 80 µg/l pri mejni 
vrednosti do 200 µg/l. Aromatski ogljikovodiki (lahkohlapni, policiklični), izvirajoč iz prometa oziroma 
produktov izgorevanja na naših vodovarstvenih pasovih ne predstavljajo relevantnega onesnaženja. 

 

3.5.5.2 Sistemi z manj kot 5000 uporabniki 

Na sistemih, ki oskrbujejo manj kot 5000 uporabnikov, so rezultati analiz v obravnavanem obdobju v 
večini primerov zdravstveno ustrezni. Občasno so se v sistemih, kjer je manjša poraba in večja 
temperatura, pojavile Koliformne bakterije, ki smo jih s spiranjem vodovoda in povečanjem 
dezinfekcije uničili.  

Vodovod Vitovlje od zajetja do vodohrana Dolenje ima še vedno vodo brez dezinfekcije, ki je zato 
skoraj vedno neustrezna zaradi prisotnih Koliformnih bakterij. Pripravili smo plan sanacije zajetja kot 
tudi obnove vodovoda od zajetja do vodohrana Dolenje. Na zahtevo Inšpekcije za zdravstvo (sklep o 
dovolitvi izvršbe iz dne 22.4.2015) smo sanacijo vključili v plan obnove za leto 2015.  
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3.5.6 Zaključek 

Izven okvira načrta se izvaja nadzor pitne vode ob: 

− reševanjem pritožb strank; 

− pričetku šolskega leta kontrola internega vodovodnega omrežja v šolah; 

− večjih vzdrževalnih ter interventnih delih na vodovodnem sistemu. 

Vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagajamo tudi trenutnim razmeram na sistemu in 
ugotovitvam državnega monitoringa pitne vode ter drugim informacijam, ki jih pridobimo od 
uporabnikov ali pooblaščenih ustanov. 

Pomembna je povezava kontrolnih točk po vodovodnem sistemu od velikih dimenzij primarnega 
vodovoda do sekundarnega omrežja najbolj oddaljenih uporabnikov, katerim zagotavljamo ustrezno 
količino pitne vode, ki mora biti tudi zdravstveno ustrezna. Nujna in zakonsko določena je tudi 
uporaba zdravstveno skladnih materialov za vodovodne sisteme. 

Še tako skrbno načrtovanje in izvajanje nadzora pitne vode še ne zagotavlja zadostne varnosti 
obratovanja vodovodnega sistema in zaščite uporabnikov pred tveganji zaradi možnih onesnaženj. 
Možne nevarnosti in nevarne dogodke moramo pravočasno prepoznati. Na nekatere ne moremo 
vplivati, mnoge od njih pa lahko z ustreznim načrtovanjem in rednim vzdrževanjem omrežja, objektov 
in naprav v vodovodnem sistemu preprečimo. 

 

Rezultati nadzora pitne vode ne povedo le, kakšno vodo pijemo, ampak 
omogočajo pregled in oceno vplivov dejavnikov na varno oskrbo s pitno 
vodo v vseh fazah procesa, od vodnih virov do pipe uporabnika. 

Na osnovi rezultatov, navedenih v tem letnem poročilu lahko 
zaključimo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2014 ustrezna in varna, 
notranji nadzor pa učinkovit in skladen s predpisi. 

 

 

3.6 Zaposleni 

Družba je v letu 2014 zaposlila tri nove delavce za določen čas 12 mesecev. Dva delavca sta se 
upokojila, enemu pa je pretekla pogodba za določen čas. 

Poprečno število zaposlenih, ki so dobili plačo, je bilo v obeh letih 77,25, glede na število opravljenih 
ur pa v letu 2014 76,22 (v letu 2013 76,06) delavcev. Na zadnji dan leta 2014 in leta 2013 je bilo 
zaposlenih 77 delavcev. 

 

3.7 Pomembni poslovni dogodki po koncu poslovnega leta 

Po koncu poslovnega leta ni bilo pomembnejših poslovnih dogodkov, ki bi bistveno vplivali na 
rezultat družbe v letu 2014. 
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4 Računovodski izkazi 

4.1 Bilanca stanja 

Opis 
31.12.2014 31.12.2013 razlika 31.12.2014 31.12.2013 

v evrih struktura v % 

Sredstva 9.296.636 9.211.739 84.897 100,0 100,0 

Dolgoročna sredstva 6.944.082 7.123.647 -179.565 74,7 77,3 

Neopredmetena sred., razmejitve 58.262 73.999 -15.737 0,6 0,8 

Opredmetena osnovna sredstva 2.912.219 2.976.197 -63.978 31,3 32,3 

Zemljišča 1.930.511 1.925.719 4.792 20,8 20,9 

Zgradbe 765.047 794.851 -29.804 8,2 8,6 

Oprema 216.661 255.627 -38.966 2,3 2,8 

Dolgoročne naložbe, posojila 47.797 47.797 0 0,5 0,5 

Naložbe v odvisne družbe 7.567 7.567 0 0,1 0,1 

Druge  naložbe 40.230 40.230 0 0,4 0,4 

Dolgoročne poslovne terjatve 3.882.580 3.985.141 -102.561 41,8 43,3 

Odložene terjatve za davek 43.224 40.513 2.711 0,5 0,4 

Kratkoročna sredstva 2.044.683 2.003.470 41.213 22,0 21,7 

Zaloge 404.313 406.317 -2.004 4,3 4,4 

Kratkoročne poslovne terjatve 1.635.534 1.578.852 56.682 17,6 17,1 

Do kupcev 1.556.938 1.512.461 44.477 16,7 16,4 

Druge terjatve 78.596 66.391 12.205 0,8 0,7 

Denarna sredstva 4.836 18.301 -13.465 0,1 0,2 

Kratkoročne  razmejitve 307.871 84.622 223.249 3,3 0,9 

Zabilančna evidenca 0 0 0 0,0 0,0 

  

Obveznosti do virov sredstev 9.296.636 9.211.739 84.897 100,0 100,0 

Kapital 3.446.666 3.581.823 -135.157 37,1 38,9 

Vpoklicani kapital 2.627.100 2.627.100 0 28,3 28,5 

Kapitalske rezerve 340.778 340.778 0 3,7 3,7 

Rezerve iz dobička 203.126 203.126 0 2,2 2,2 

Presežek iz prevrednotenja -16.925 0 -16.925 -0,2 0,0 

Preneseni čisti poslovni izid 410.819 380.005 30.814 4,4 4,1 

Čisti poslovni izid  leta -118.232 30.814 -149.046 -1,3 0,3 

Rezervacije in razmejitve 877.751 680.247 197.504 9,4 7,4 

Za odpravnine, jubilejne nagrade,… 288.161 270.089 18.072 3,1 2,9 

Do lastnikov priključkov 579.921 410.158 169.763 6,2 4,5 

Razmejitve 9.669 0 9.669 0,1 0,0 

Dolgoročne obveznosti 635.416 780.000 -144.584 6,8 8,5 

Kratkoročne obveznosti 4.336.803 4.109.576 227.227 46,6 44,6 

Kratkoročne finančne obveznosti 2.310.404 2.183.182 127.222 24,9 23,7 

Kratkoročne poslovne obveznosti 2.026.399 1.926.394 100.005 21,8 20,9 

Do dobaviteljev 1.484.078 1.423.335 60.743 16,0 15,5 

Druge obveznosti 542.321 503.059 39.262 5,8 5,5 

Kratkoročne razmejitve 0 60.093 -60.093 0,0 0,7 

Zabilančna evidenca 0 0 0 0,0 0,0 
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4.2 Izkaz poslovnega izida (različica I) 

Opis 
2014 2013 Razlika Indeks 

V evrih % 

Čisti prihodki od prodaje 6.690.717 7.009.457 -318.740 95,5 

Prodaja proizvodov in storitev doma 5.145.654 5.429.070 -283.416 94,8 

Omrežnina 1.170.240 1.086.861 83.379 107,7 

Prodaja proizvodov in storitev tujini 374.823 493.526 -118.703 75,9 

Drugi poslovni prihodki 272.311 18.191 254.120 1497,0 

Usredstveni lastni proizvodi in storitve 1.616 556 1.060 290,6 

Kosmati donos iz poslovanja 6.964.644 7.028.204 -63.560 99,1 

Poslovni odhodki 6.777.524 7.027.221 -249.697 96,4 

Stroški porabljenega materiala 1.274.756 1.303.165 -28.409 97,8 

Stroški materiala 728.455 635.882 92.573 114,6 

Stroški energije 462.818 508.363 -45.545 91,0 

Drugi stroški materiala 83.483 158.920 -75.437 52,5 

Stroški storitev 2.838.765 3.315.290 -476.525 85,6 

Transportne storitve 121.135 126.303 -5.168 95,9 

Najemnine 1.116.836 1.160.994 -44.158 96,2 

Povračila stroškov zaposlencem 8.323 5.813 2.510 143,2 

Drugi stroški storitev 1.592.471 2.022.180 -429.709 78,8 

Stroški dela 2.089.345 2.055.258 34.087 101,7 

Stroški plač 1.578.082 1.545.813 32.269 102,1 

Stroški socialnih zavarovanj 106.881 105.267 1.614 101,5 

Stroški pokojninskih zavarovanj 180.819 177.869 2.950 101,7 

Drugi stroški dela 223.563 226.309 -2.746 98,8 

Odpisi vrednosti 518.426 254.779 263.647 203,5 

Amortizacija 162.264 181.111 -18.847 89,6 

Prevrednotovalni odhodki 356.162 73.668 282.494 483,5 

Drugi poslovni odhodki 56.232 98.729 -42.497 57,0 

Rezultat iz poslovanja 187.120 983 186.137 19035,6 

Finančni prihodki 13.217 185.489 -172.272 7,1 

Finančni prihodki iz deležev 0 173.351 -173.351 0,0 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 13.217 12.138 1.079 108,9 

Finančni odhodki 159.179 152.203 6.976 104,6 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 153.243 148.161 5.082 103,4 

Prevrednotovalni odhodki 0 1.826 -1.826 0,0 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 5.936 2.216 3.720 267,9 

Rezultat iz financiranja -145.962 33.286 -179.248 -438,5 

Poslovni izid rednega delovanja 41.158 34.269 6.889 120,1 

Drugi prihodki 8.866 15.663 -6.797 56,6 

Drugi odhodki 1.204 6.460 -5.256 18,6 

Rezultat izrednega delovanja 7.662 9.203 -1.541 83,3 

Poslovni izid pred davki 48.820 43.472 5.348 112,3 

Davek od dohodkov 0 9.518 -9.518 0,0 

Odloženi davki -2.711 -2.381 -330 113,9 

Čisti poslovni izid  51.531 36.335 15.196 141,8 
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5 Razkritja postavk v računovodskih izkazih  

 

5.1 Bilanca stanja 

5.1.1 Sredstva 9.296.636 evrov 

5.1.1.1 Dolgoročna sredstva 6.944.082 evrov 

5.1.1.1.1 Neopredmetena sredstva 58.262 evrov 

V letu 2014 je družba investirala v neopredmetena sredstva 12.864 evrov. Vse naložbe so 
računalniški programi. 

  

5.1.1.1.2  Opredmetena osnovna sredstva 2.912.219 evrov 

V letu 2014 je družba investirala v opredmetena osnovna sredstva 52.463 evrov. Nabavili smo 
računalniško opremo za spremljanje oskrbe z vodo in odvajanja odpadnih vod, 2 garnituri za vrtanje 
priključkov, varilni aparat in kompresor. Vsa ostala vlaganja so manjših vrednosti. Obnavljali smo 
računalnike na računovodskem, prodajnem in tehničnem področju in kupovali orodja, potrebna za 
delo. Vrednost zemljišč se je povečala zaradi začasnega pripisa stroškov financiranja.  

Dolgoročna sredstva družbe so precej dotrajana. V tej analizi ni upoštevana vrednost zemljišč, saj ta 
nimajo dobe trajanja in se zato ne amortizirajo. Skoraj 42,8% dolgoročnih sredstev (gledano po 
nabavni vrednosti) je v celoti odpisanih. Sicer imajo za družbo še vedno uporabno vrednost, vendar 
bo družba v prihodnjih letih morala več sredstev nameniti posodabljanju in novim nabavam, saj so 
oprema in  neopredmetena sredstva že 87% odpisana.  

 

5.1.1.1.3 Dolgoročne poslovne terjatve 3.882.580 evrov 

Skladno s spremembo SRS 35 je bila vsa infrastruktura s 01.01.2010 izločena iz poslovnih knjig družbe 
ter prenesena v poslovne knjig lastnikov, to je občin. V poslovnih knjigah upravljavca se je zmanjšala 
vrednost izkazanih osnovnih sredstev ob hkratnem zmanjšanju obveznosti do lastnika iz naslova 
sredstev v upravljanju. V poslovnih knjigah občine pa se je vzpostavila evidenca osnovnih sredstev v 
lasti občine ob hkratnem zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje. 

Po stanju na dan 1.1. 2010 so bila v podbilancah posameznih občin izkazana neusklajena stanja 
prenesenih infrastrukturnih sredstev in njihovih virov. 

 

Tabela 9: Nastanek in stanje dolgoročnih poslovnih terjatev 

Opis  
Sredstva 

infrastrukture 
Viri za 

infrastrukturo 

Terjatve do občin 

31.12.2009 31.12.2014 

Mestna občina Nova Gorica 25.773.359 25.190.529 582.830 582.830 

Ostale občine 14.060.834 10.582.324 3.478.511 3.299.750 

Skupaj 39.834.193 35.772.853 4.061.341 3.882.580 

 

5.1.1.1.4 Odložene terjatve za davek 43.224 evrov 

Izkazana terjatev za odloženi davek je v celotnem znesku nastala zaradi oblikovanja rezervacij za 
jubilejne nagrade in odpravnine.  
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6.1.1.2. Kratkoročna sredstva 1.863.983 evrov 

6.1.1.2.1. Zaloge 404.313 evrov 

Vrednost  zalog materiala je ostala na ravni predhodnega leta.  Družba nabavlja material in surovine 
sproti. Starejše zaloge se pojavljajo, ker mora družba zagotoviti nemoteno oskrbo z vodo in 
odvodnjavanje in mora zato imeti ob morebitnih okvarah potreben material na razpolago takoj.  

 

6.1.1.2.2. Kratkoročne poslovne terjatve 1.635.534 evrov 

1. Kratkoročne poslovne terjatve za dane avanse in preplačila                                               5.663 evrov 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev                                                                       1.551.275 evrov 

 

Tabela 10: Stanje kratkoročnih poslovnih terjatev 

Opis terjatev  
Vrednost v evrih Struktura 

Indeks 
2014 2013 Razlika 2014 2013 

V
 d

rž
av

i Kosmata vrednost 1.500.073 1.859.944 -359.871 100,0 100,0 80,7 

Popravek vrednosti -240.283 -480.533 -240.250 16,0 25,8 50,0 

Čista vrednost v državi 1.259.790 1.379.411 -119.621 84,0 74,2 91,3 

V
 t

u
jin

i Kosmata vrednost 291.485 127.908 163.577 100,0 100,0 227,9 

Popravek vrednosti 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Čista vrednost v tujini 291.485 127.908 163.577 100,0 100,0 227,9 

Sk
u

p
aj

 Kosmata vrednost 1.791.558 1.987.852 -196.294 100,0 100,0 90,1 

Popravek vrednosti -240.283 -480.533 -240.250 13,4 24,2 50,0 

Čista vrednost skupaj 1.551.275 1.507.319 -436.544 86,6 75,8 102,9 

 

Struktura terjatev po posameznih kategorijah se je glede na zapadlost spremenila. Najmanj se je 
spremenila pri terjatvah iz javnih dejavnosti. Najbolj se je spremenila struktura (pa tudi višina) 
terjatev za izvoženo vodo, vendar je družba do sestave letnega poročila navedene terjatve izterjala.  

Struktura terjatev po stanju na dan 31.12.2014 se je v primerjavi z letom prej spremenila predvsem 
zaradi višjih terjatev iz naslova opravljenih del za trg ter zaradi višjih terjatev do Irisacqua v Italiji.  

Zapadla vrednost neto terjatev je višja kot leto prej predvsem pri opravljanju del za trg, vendar je to 
posledica predvsem višjih terjatev v zadnjem četrtletju leta 2014.  V letu 2014 smo pospešeno delali 
na izterjavi. Nadaljevali smo z uporabo storitev specializiranih finančnih družb, ki so uspele izterjati 
predvsem nekatere standardne neplačnike. Poleg tega smo vedno bolj dosledni pri prekinitvah 
dobave vode v primeru neplačevanja. V nasprotju s preteklimi leti  se družba vedno večkrat odloča 
tudi za sodno izterjavo, ker se vedno večkrat dogaja, da drugi načini niso uspešni oziroma mogoči. 

Družba oblikuje popravek vrednosti terjatev skladno s svojo računovodsko politiko individualno po 
presoji  terjatev. V letu 2014 je oblikovala popravek vrednosti za vse terjatve do družb, ki so v 
postopku prisilne poravnave ali stečajnem postopku v višini 7.864 evrov.  

 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih                                                                          78.596 evrov 

Kratkoročne terjatve do države so skoraj v celoti terjatve iz naslova obračuna davka na dodano 
vrednost.  
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6.1.1.3. Aktivne časovne razmejitve 307.871 evrov 

Konec leta družba prenaša v naslednje leto stroške računalniških programov, pravic uporabe, 
telefona, naročnin, zavarovanja in obresti, za katere je že prejela račune, vendar se ne nanašajo na 
tekoče leto.    

Družba je za leto 2014 vračunala prihodke, ki jih še ni zaračunala, stroški pa so se že pojavili. Tu gre 
predvsem za prihodke pri mednarodnih projektih Gotrawama in Drinkadria in prihodke za že 
izvedena dela pri izgradnji infrastrukture.  

 

5.1.2 Obveznosti do virov sredstev 9.296.636 evrov 

5.1.2.1 Kapital 3.446.666 evrov 

Celotni kapital družbe na dan 31.12.2014 znaša 3.446.666 evrov.  Vse kapitalske postavke se delijo na 
lastnike v skladu z deleži v osnovnem kapitalu. Lastniška struktura je prikazana v uvodnem poglavju. 

Osnovni kapital družbe znaša 2.627.100 evrov in je razdeljen na 630.000 delnic z nominalno 
vrednostjo 4,17 evrov.  Vse delnice so navadne in prinašajo lastnikom enake pravice.   

Kapitalske rezerve na dan 31.12.2014 so znašale 340.778 evrov in so nastale: 

V zakonske rezerve je družba razporedila čisti dobiček leta 2006 v višini 55.123 evrov in leta 2007 v 
višini 148.003 evrov, tako da konec leta 2014 znašajo 203.126 evrov.   

Družba je 31.12.2014 izkazovala prenesen čisti poslovni izid v skupnem znesku  410.819 evrov.   

V letu 2014 je družba poslovala z dobičkom 51.531 evrov oziroma 0,082 evra na delnico. Če bi družba 
opravila splošno prevrednotenje kapitala z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (0,2%) pa bi bil 
izkazani rezultat manjši za 7.130 evrov in bi dobiček znašal 44.401 evrov.  

Del rezultata v višini 169.763 evrov pripada lastnikom priključkov in je prenesen na dolgoročne 
pasivne časovne razmejitve (namenski vir za obnovo in zamenjavo priključkov). 

 

5.1.2.2 Dolgoročne rezervacije in pasivne časovne razmejitve 877.751 evrov 

Med dolgoročnimi rezervacijami in pasivnimi razmejitvami družba izkazuje : 

- rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine v znesku 288.161 evrov, 

- dolgoročno vnaprej zbrana sredstva v skupnem znesku 579.921 evrov za financiranje del na 
priključkih na infrastrukturno omrežje, 

- dolgoročne razmejitve za pokrivanje amortizacije dolgoročnih sredstev, ki so financirana iz 
evropskih sredstev v skupnem znesku 9.669 evrov. 

Glede na to, da so priključki na infrastrukturno omrežje last posameznika in ne last občine, na 
območju katere se priključek nahaja, so zbrana sredstva za njihovo obnovo izkazana kot dolgoročne 
pasivne časovne razmejitve za financiranje del na priključkih. Glede na to, da v Mestni občini Nova 
Gorica od leta 2010 nismo zaračunavali več števnine in vzdrževalnine kot posebno postavko, drugega 
vira za vzdrževanje priključkov pa ni bilo, dolgoročnih rezervacij za te namene v tej občini ni. 

Z sprejemom novih tarifnih sistemov in uskladitvijo občinskih predpisov v letu 2015 je družba 
ponovno pridobila vir za vzdrževanje priključkov in pospešeno dela na tem. 
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Konec leta 2007 je družba najela dolgoročni kredit za zemljišče za bodočo centralno čistilno napravo z 
rokom vračila 01.12.2019, v letu 2008 pa za zemljišče za rezervoar Panovec z rokom vračila 
25.05.2020. Oba kredita sta zavarovana s hipoteko banke na zemljiščih.  Del, ki zapade v plačilo v letu 
2015, je prenesen med kratkoročne obveznosti. 

 

5.1.2.4 Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 4.336.803 evrov 

5.1.2.4.1 Kratkoročne finančne obveznosti 2.310.404 evrov 

Družba je morala že pred letom 2010 najemati kredite za izgradnjo infrastrukturnih objektov in 
naprav v višini nezagotovljenih investicijskih sredstev s strani občin. Ker se z občinami še ni dokončno 
dogovorila o načinu in rokih poplačil dolgoročnih terjatev, še vedno najema kratkoročne kredite. 

 

1. Avansi in preplačila                                                                                                                  509.608 evrov 

V leto 2014 je družba prejela avans za financiranje evropskega projekta Drinkadria, ki ga koristi ob 
izdajanju posameznih zahtevkov za vračilo sredstev (v višini 50% zahtevka).  

 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev                                                         974.470 evrov 

 

Tabela 11: Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev  

Opis obveznosti  
Vrednost v evrih Struktura v % 

Indeks 
2014 2013 Razlika 2014 2013 

Za osnovna sredstva 23.928 4.639 19.289 2,5 0,4 515,8 

Zadržani zneski 44.343 78.550 -34.207 4,6 6,5 56,5 

Dobavitelji za občine 91.938 420.575 -328.637 9,4 35,0 21,9 

Ostalo 343.521 243.492 100.029 35,3 20,2 141,1 

Nakup vode 180.956 215.131 -34.175 18,6 17,9 84,1 

Najemnine infra 281.957 238.450 43.507 28,9 19,8 118,2 

Skupaj doma 966.643 1.200.837 -234.194 99,2 99,8 80,5 

Skupaj tujina 7.827 2.054 5.773 0,8 0,2 381,1 

Skupaj 974.470 1.202.891 -228.421 100,0 100,0 81,0 

Zaradi prenosa infrastrukture v knjige občin se je spremenil tudi način izvajanja investicij. Do konca 
leta 2009 so bile vse investicije vodene kot investicije družbe. Posebej smo izkazali obveznosti do 
dobaviteljev za storitve, ki smo jih zaračunali občinam. Te nekako nadomeščajo obveznosti za 
investicije v infrastrukturo.  

Od leta 2010 občine zaračunavajo najemnino za infrastrukturo. Kot strošek nadomešča amortizacijo 
infrastrukture, vendar predstavlja dodaten finančni odliv, ki ga prej ni bilo. 

Obveznosti do ostalih dobaviteljev so se na zadnji dan leta 2014 povečale predvsem zaradi 
opravljenih več storitev, ki jih je družba potem zaračunala na trgu.  

Zadržani zneski po pogodbah kot način zavarovanja dobre in pravočasne izvedbe del ter za odpravo 
napak so se znižali predvsem zaradi manj  na novo oblikovanih zadržanih zneskov kot je bilo 

5.1.2.3 Dolgoročne finančne obveznosti 635.416 evrov 

5.1.2.4.2 Kratkoročne poslovne obveznosti 2.026.399 evrov 
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sproščenih zneskov ob izpolnitvi pogojev v skladu s pogodbami. Zneski zapadejo v plačilo ob 
primopredaji objektov in naprav ter dostavi vseh dokumentov, ki so bili dogovorjeni.  

Obveznosti za dela, ki se naknadno prefakturirajo občinam, so se znižala predvsem zaradi manjšega 
obsega teh del v letu 2014. 

Z izgradnjo nove vodarne Hubelj in s prenosom upravljanja na KSD Ajdovščina d.o.o. s strani Občine 
Ajdovščina so se pojavile nove obveznosti za nakup vode. Za leto 2012 in leto 2013 smo predvideli to 
obveznost glede na naše ocene stroškov proizvodnje vode. Stroške za leto 2014 smo upoštevali na 
podlagi načelno doseženega sporazuma v mediaciji v višini neto cene brez davka na dodano vrednost.  

Izračunana struktura obveznosti do dobaviteljev glede na zapadlost se ni bistveno spremenila. 
Procent nezapadlih obveznosti znaša 85,4%, lani pa 83,6%. Večina zapadlih obveznosti  je iz 
decembra. Vse obveznosti za zadržane zneske so v tabelah navedene kot nezapadle ne glede na rok 
plačila, ki je naveden na računu, saj niso izpolnjeni vsi pogoji za plačilo.  

 

3. Druge kratkoročne  poslovne obveznosti                                                                           542.321 evrov 

Končni obračun obveznosti za okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
vod se izvede v aprilu za preteklo leto. Akontacija za december pa se plača konec januarja.  

Obveznosti za vodno povračilo na zadnji dan leta so se nekoliko zvišale. V letu 2014 se je vodno 
povračilo zaračunavalo ob ceni vode, od uskladitve z novo zakonodajo dalje pa bo to ena od davščin, 
ki jih družba plačuje in bo izkazana med stroški. V letu 2014 je bilo odmerjeno 354.878 evrov 
akontacij, ocenjena višina končne odločbe pa je 330.036 evrov, tako da bo v letu 2015 predvidoma 
vrnjeno 24.951 evrov. Del vodnega povračila za leto 2014 je bil plačan v letu 2015.   

Obveznosti za plače skupaj z dajatvami na plače so konec leta 2014 v primerjavi z prehodnim letom 
zvišale predvsem zaradi večjega fonda ur v decembru 2014 kot v decembru 2013.   

Od leta 2013 je nova postavka obveznost za neizrabljen letni dopust. Obračunan in plačan bo v 
naslednjem letu, medtem ko morajo biti stroški izkazani v letu nastanka pravice do dopusta.  
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5.2 Izkaz poslovnega izida 

5.2.1   Prihodki 6.986.727 evrov 

5.2.1.1 Poslovni prihodki 6.964.644 evrov 

5.2.1.1.1 Čisti prihodki od prodaje 6.690.717 evrov 

V letu 2014 smo realizirali  318.740 evrov oziroma 4,5% manj čistih prihodkov iz prodaje kot leto prej.  

 

Tabela 12: Čisti prihodki od prodaje po pomembnejših sklopih 

Dejavnost 
Vrednosti v evrih Struktura 

Indeks 
2014 2013 razlika 2014 2013 

Javne službe 3.010.118 3.095.984 -85.866 43,2 44,1 97,2 

Omrežnina 1.155.496 1.135.221 20.275 16,6 16,2 101,8 

Prenos omrežnine 14.744 -48.360 63.104 0,2 -0,7 -30,5 

Javne službe - občine 103.537 94.933 8.604 1,5 1,4 109,1 

Izvoz vode 374.823 493.526 -118.703 5,4 7,0 75,9 

Vzdrževanje priključkov 303.875 303.583 292 4,4 4,3 100,1 

Storitve občinam 986.544 1.477.566 -491.022 14,2 21,0 66,8 

Ostale storitve 741.580 457.004 284.576 10,7 6,5 162,3 

Čisti prihodki od prodaje 6.690.717 7.009.457 -318.740 96,1 99,7 95,5 

Subvencije in dotacije EU 171.272 18.191 153.081 2,5 0,3 941,5 

Prevrednotovalni prihodki 101.039 0 101.039 1,5 0,0 - 

SKUPAJ 6.963.028 7.027.648 -64.620 100,0 100,0 99,1 

 

Prihodki iz naslova vodarine in kanalščine so se znižali zaradi nižjih prodanih količin. Prihodki od 
izvoza vode so nižji kar za 24,1% zaradi manjšega odjema. Prihodki vzdrževalnine in števčnine so 
ostali na ravni predhodnega leta.  Prihodki od tržnih dejavnosti so se zvišali, predvsem dela za trg, 
medtem ko so dela za občine bistveno manjša. 

Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena posamezni javni 
dejavnosti ter se je v letu 2014 uporabnikom obračunaval v dvanajstinah glede na zmogljivost 
priključkov, skladno s preglednico iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Znesek omrežnine je fiksen in neodvisen od 
porabe. 

Glede na to, da se je celotna infrastruktura s 01.01.2010 prenesla v knjige občin, se v družbi 
investicije v infrastrukturo ne vodijo več kot investicije, ampak se v celoti zaračunavajo občinam ter 
na tej podlagi izkazujejo prihodki. Tako je bilo iz tega  naslova  zaračunano  1.222.717 evrov v letu 
2012, v letu 2013 1.477.567 evrov, v letu 2014 pa samo 986.544 evrov. To pomeni, da so občine za  
manj del za izgradnjo infrastrukture pooblastile družbo.  
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5.2.1 Odhodki 6.937.907 evrov 

5.2.1.1 Poslovni odhodki 6.777.524 evrov 

5.2.1.1.1 Stroški porabljenega materiala  1.274.756 evrov 

 

Tabela 13: Razčlenitev stroškov materiala  

Opis 
Vrednost v evrih struktura 

indeks 
2014 2013 razlika 2014 2013 

Električna energija 364.922 405.817 -40.895 28,6 31,1 89,9 

Izdelavni material 719.305 635.593 83.712 56,4 48,8 113,2 

Nakup vode 69.184 138.363 -69.179 5,4 10,6 50,0 

Druga energija 97.896 102.546 -4.650 7,7 7,9 95,5 

Drugi material 23.449 20.846 2.603 1,8 1,6 112,5 

Skupaj 1.274.756 1.303.165 -28.409 100,0 100,0 97,8 

 

Delež porabljenega izdelavnega materiala v celotnih stroških materiala se je v letu 2014 zvišal glede 
na predhodno leto. Tudi vrednostno so se stroški materiala zvišali zaradi večjega obsega del za trg. 
Zaradi konfiguracije terena je potrebno večino vode prečrpati na višje ležeča področja, zato je zelo 
velik strošek električne energije. V letu 2014 se je znižal zaradi manjših količin prodane vode. Strošek 
nakupa vode je nižji kot predhodno leto, ker smo za obračun upoštevali dosežen načelni dogovor z  
upravljavcem vodarne Hubelj o poravnavi starih terjatev in načinu in višini plačevanja sedanjih 
obveznosti. 

 

5.2.1.1.2 Stroški storitev  2.838.765 evrov 

 

Tabela 14: Razčlenitev stroškov storitev  

Opis 
Vrednost v evrih struktura 

indeks 
2014 2013 razlika 2014 2013 

Transportne storitve 121.135 126.304 -5.169 4,3 3,8 95,9 

Gradbene storitve 667.959 1.033.866 -365.907 23,5 31,2 64,6 

Storitve vzdrževanja 337.154 351.118 -13.964 11,9 10,6 96,0 

Plačilni promet   39.234 34.790 4.444 1,4 1,0 112,8 

Zavarovanja 15.995 21.910 -5.915 0,6 0,7 73,0 

Zdravstvene storitve 56.386 49.269 7.117 2,0 1,5 114,4 

Intelektualne storitve 373.300 475.446 -102.146 13,2 14,3 78,5 

Reklama, reprezentanca 21.328 22.684 -1.356 0,8 0,7 94,0 

Delo nezaposlenih 21.921 9.260 12.661 0,8 0,3 236,7 

Komunalne storitve 45.558 38.035 7.523 1,6 1,1 119,8 

Druge storitve 22.774 26.929 -4.155 0,8 0,8 84,6 

SKUPAJ ostalo 1.722.744 2.189.611 -466.867 60,7 66,0 78,7 

Najemnina infra  1.096.796 1.104.292 -7.496 38,6 33,3 99,3 

Služnosti 8.586 8.368 218 0,3 0,3 102,6 

Zavarovanje infra 10.639 13.019 -2.380 0,4 0,4 81,7 

SKUPAJ infra 1.116.021 1.125.679 -9.658 39,3 34,0 99,1 

Skupaj 2.838.765 3.315.290 -476.525 100,0 100,0 85,6 
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Stroški gradbenih in podobnih storitev ter intelektualnih storitev so odvisni predvsem od odločitev 
občin, koliko investicij v infrastrukturo bodo v posameznem letu izvedli in koliko jih bo izvajala naša 
družba. Poleg velikih »investicijskih« del za občine je bil večji obseg del za trg in temu primerno so bili 
tudi večji stroški storitev.  

Ena pomembnejših postavk med stroški storitev so stroški iz naslova najema infrastrukture. Celotna 
infrastruktura je bila s 01.01.2010 prenesena v poslovne knjige občin, zato občine zaračunavajo 
javnemu podjetju stroške uporabe te infrastrukture kot najemnino.  

Z uspešno izvedenim razpisom smo uspeli znižati stroške zavarovanja, tako sredstev in dejavnosti 
družbe kot sredstev infrastrukture.  

Zmanjšanje stroškov storitev je pravzaprav zmanjšanje gradbenih in intelektualnih storitev. Vsota 
ostalih stroškov storitev je v letu 2014 ostala na ravni leta 2013. 

 

5.2.1.1.3 Stroški dela  2.089.345 evrov 

Družba je podpisnik kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti.  V letu 2005 je prišlo do podpisa 
Podjetniške kolektivne pogodbe, ki velja od 13.7.2005 dalje. Konec leta 2006 je družba uskladila 
interne akte z zakonodajo. Sprejeta je bila tudi nova sistemizacija delovnih mest glede na prenovljeno 
organizacijsko strukturo družbe.  

V februarju leta 2003 smo sklenili pogodbo za dodatno pokojninsko zavarovanje z družbo Moja 
naložba v višini 6.200,00 SIT (od maja 2007 26,00 evrov) za posameznega delavca na mesec. Letni 
strošek v letu 2013 je znašal 25.769 evrov. 

Nihče od zaposlenih v podjetju v letu 2014 ni vložil nobenih zahtev za kakšna dodatna izplačila na 
podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta oziroma pogodbe o zaposlitvi, s katerimi se 
podjetje ne strinja. 

 

5.2.1.1.4 Odpisi vrednosti  518.426 evrov 

1.  Amortizacija                                                                                                                              162.264 evrov 

Obračunana amortizacija je v letu 2014 nižja za 10,4%. Največ je na to vplivala starost in s tem 
dokončna odpisanost sredstev. Družba je nabavljala malo novih osnovnih sredstev. 

 

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

Pri inventuri in med letom je družba odpisala pokvarjena oziroma drugače neuporabna dolgoročna 
sredstva. V letu 2014 smo oblikovali 544 evrov prevrednotovalnih poslovnih odhodkov dolgoročnih 
sredstev (leta 2013 5.236 evrov). 

 

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  

V letu 2014 smo oblikovali 18.800 evrov prevrednotovalnih poslovnih odhodkov obratnih sredstev 
zaradi nezmožnosti izterjanja kratkoročnih terjatev.  Glede na splošno krizo v državi, se pojavlja 
vedno več družb, za katere se prične stečajni postopek oziroma postopek prisilne poravnave. 
Oblikovali smo popravek vrednosti za take terjatve oziroma smo odpisali nekatere terjatve, za katere 
predpostavljamo, da jih ne bo mogoče izterjati (družbe ne obstajajo več, fizične osebe so se odselile 
neznano kam, ipd).  

Glede na dosežen načelen dogovor v postopku mediacije z družbo KSD Ajdovščina d.o.o. smo odpisali 
del terjatev iz naslova dobave vode iz vodovodnega sistema Hubelj. 
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5.2.1.1.5 Drugi poslovni odhodki  56.232 evrov 

Drugi poslovni odhodki so se v primerjavi s predhodnim letom znižali.  

Največ je na znižanje vplival prenos v stroške premalo zaračunane republiške okoljske dajatve za 
obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda zaradi restriktivne politike države na 
področju cen javnih storitev v letu 2013. 

Pomemben poslovni odhodek je tudi  prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Za družbo je 
predpisan odstotek invalidov 6% od vseh zaposlenih. Delodajalec, ki ne izpolni kvote, mora do 
vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec plačati v Sklad 70% minimalne plače (za leto 2014 
552,41 evrov na mesec) za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote.  

 

 
Najvišji delež obresti predstavljajo kreditne obresti, ki jih družba plačuje bankam. Ostale obresti so 
zamudne obresti. Pojavljajo se predvsem zato, ker določene obveznosti ne plačujemo na datum 
zapadlosti zaradi vse večjih likvidnostnih težav, pa tudi zaradi iskanja možnosti kompenzacij 
(nekaterih terjatev drugače ne moremo izterjati). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2 Finančni odhodki 159.179 evrov  
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6 Dodatna razkritja na podlagi slovenskega računovodskega 
standarda 35 

6.1 Izkazi poslovnega izida po dejavnostih – pred davki 

6.1.1 Rezultat poslovanja po dejavnostih 

 

Tabela 15: Rezultat poslovanja po dejavnostih – leto 2014 

Vrednosti  v evrih   

Opis 
Oskrba z 

vodo 
Odvajanje 

odplak 
Čiščenje 
odplak 

Storitve 
občinam 

Ostale 
dejavnosti 

Skupaj  

Prihodki  2.414.073 596.045 0 986.544 741.580 4.738.242 

Prihodki izvoz 374.823  0 0 0 0 374.823 

Drugi prihodki 5.563 0 95.714 0 172.887 274.164 

Omrežnina 796.924 358.572 0  0  0 1.155.496 

Vzdrževanje priključkov 303.875  0 0 0 0 303.875 

Prenos omrežnine 43.385 -28.586 2.205 0 0 17.004 

Prevrednotovalni prihodki 101.039 0 0 0 0 101.039 

Skupaj poslovni  prihodki 4.039.682 926.031 97.919 986.544 914.468 6.964.644 

Skupaj poslovni  odhodki 3.883.279 962.855 113.239 1.016.885 801.266 6.777.524 

Neposredni stroški 2.340.426 475.029 80.289 930.364 557.992 4.384.100 

Električna energija 341.714 11.324 3.918 0 0 356.956 

Material 217.167 1.808 5.154 266.869 197.500 688.499 

Storitve 1.166.576 407.850 40.414 613.773 187.097 2.415.709 

Delo 545.442 54.047 30.804 46.819 159.667 836.779 

Drugo 69.528 0 0 2.902 13.728 86.158 

Posredni proizvajalni stroški 809.588 353.854 8.175 8.192 65.837 1.245.646 

Amortizacija družbe 85.463 68.160 721 1.827 6.094 162.264 

Posredni proizvajalni stroški 421.065 283.184 7.453 6.355 9.725 727.782 

Drugo 303.060 2.510 1 10 50.019 355.600 

Splošni stroški 733.264 133.972 24.775 78.330 177.436 1.147.778 

Splošni nabavni stroški 17.469 281 315 11.824 11.416 41.306 

Splošni stroški 499.189 38.081 24.460 66.506 166.020 794.256 

Splošni prodajni stroški 216.606 95.610 0 0 0 312.216 

Rezultat iz poslovanja 156.403 -36.823 -15.320 -30.341 113.202 187.120 

Prihodki iz financiranja 9.563 1.013 382 0 2.259 13.217 

Odhodki iz financiranja 113.437 9.804 5.027 311 30.601 159.179 

Rezultat iz financiranja -103.874 -8.792 -4.644 -311 -28.341 -145.962 

Izredni prihodki 6.928 1.907 6 0 25 8.866 

Izredni odhodki 755 107 35 0 305 1.203 

Rezultat izrednih dejavnosti 6.172 1.800 -29 0 -280 7.663 

Rezultat pred davki 58.701 -43.815 -19.994 -30.653 84.580 48.821 
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6.1.2 Javne dejavnosti 

 

Tabela 16: Rezultat poslovanja – javne dejavnosti – leto 2014 

                                                                                                                                               Vrednosti v evrih 

Rezultat poslovanja 
Oskrba z 

vodo 
Vzdrževanje 
priključkov 

Izvoz vode 
Odvajanje 

odplak 
Čiščenje 
odplak 

Skupaj javne 
dejavnosti 

Prihodki  2.414.073 303.875 374.823 596.045 0 3.688.816 

PRIHODKI - drugo 5.563 0 0 0 95.714 101.277 

Usredstvena lastna dela 0 0 0 0 0 0 

Indirektni prihodki 0 0 0 0 0 0 

Prevrednotovalni prihodki 101.039 0 0 0 0 101.039 

Financiranje omrežnine izvoz 0 0 -40.097 0 0 -40.097 

Skupaj poslovni  prihodki 2.520.675 303.875 334.726 596.045 95.714 3.851.035 

Skupaj poslovni  odhodki 2.641.407 188.048 291.035 613.315 107.804 3.841.609 

Neposredni stroški 1.243.440 125.084 210.651 126.052 74.854 1.780.081 

Električna energija 265.763 0 75.950 11.324 3.918 356.956 

Material 128.541 76.274 12.351 1.808 5.154 224.129 

Storitve 333.874 28.027 43.423 58.873 34.979 499.176 

Delo 445.848 20.783 78.811 54.047 30.804 630.293 

Drugo 69.413 0 115 0 0 69.528 

Posredni proizvajalni stroški 785.790 12.154 10.106 353.854 8.175 1.170.079 

Amortizacija družbe 80.336 539 4.587 68.160 721 154.344 

Posredni proiz.str. 405.968 9.579 5.519 283.184 7.453 711.702 

Prevrednotovanje 299.486 2.036 0 2.510 1 304.033 

Splošni stroški 612.176 50.810 70.278 133.409 24.775 891.449 

Splošni nabavni stroški 11.230 5.556 683 281 315 18.066 

Splošni stroški 386.350 43.629 69.210 38.081 24.460 561.730 

Splošni prodajni stroški 214.597 1.625 384 95.047 0 311.653 

Rezultat iz poslovanja -120.732 115.826 43.691 -17.270 -12.090 9.426 

Prihodki iz financiranja 7.154 1.103 1.306 1.013 382 10.958 

Odhodki iz financiranja 86.646 7.624 19.167 9.804 5.027 128.268 

Rezultat iz financiranja -79.492 -6.521 -17.861 -8.792 -4.644 -117.310 

Izredni prihodki 6.253 39 636 1.907 6 8.841 

Izredni odhodki 580 27 93 107 35 841 

Rezultat izrednih dejavnosti 5.673 12 544 1.800 -29 8.000 

Rezultat  -194.550 109.317 26.373 -24.261 -16.763 -99.884 

       
Prihodki iz omrežnine 796.924   0 358.572 0 1.155.496 

Ostali prihodki 40.097   0 55 2.205 42.357 

Subvencija omrežnina 43.385   0 -28.641 0 14.744 

Zavarovanje  infrastrukture 7.847   0 587 2.205 10.639 

Služnosti 4.810   0 88 3.231 8.128 

Najem inhfrastrukture 748.595   0 348.201 0 1.096.796 

Odškodnine 56   0 0 0 56 

Ostali stroški 0   0 100 0 100 

Prevrednotovanje 1.537   0 563 0 2.100 

Rezultat najema 117.561 0 0 -19.554 -3.231 94.777 

       
Rezultat skupaj -76.989 109.317 26.373 -43.815 -19.994 -5.107 
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Tabela 17: Rezultat poslovanja – oskrba z vodo – leto 2014 in leto 2013 

                                                                                                                                               Vrednosti v evrih 

Opis 2014 2013 Razlika 

Prihodki  2.414.073  2.502.659  -88.586 

Prihodki - drugo 5.563  8.550  -2.987  

Usredstvena lastna dela 0  0  0  

Indirektni prihodki 0  1.303  -1.303  

Prevrednotovalni prihodki 101.039  0  101.039 

Financiranje omrežnine izvoz 0  0  0  

Skupaj poslovni  prihodki 2.520.675  2.512.512  8.163 

Skupaj poslovni  odhodki 2.641.407  2.438.675  202.732 

Neposredni stroški 1.243.440  1.225.209  18.230 

Električna energija 265.763  273.266  -7.503  

Material 128.541  111.772  16.770 

Storitve 333.874  272.285  61.589 

Delo 445.848  429.504  16.344 

Drugo 69.413  138.383  -68.970 

Posredni proizvajalni stroški 785.790  581.864  203.927 

Amortizacija družbe 80.336  96.967  -16.630 

Posredni proizvajalni stroški 405.968  451.518  -45.550 

Drugo 299.486  33.379  266.107 

Splošni stroški 612.176  631.602  -19.425 

Splošni nabavni stroški 11.230  11.888  -658 

Splošni stroški 386.350  416.310  -29.960 

Splošni prodajni stroški 214.597  203.403  11.193 

Rezultat iz poslovanja -120.732  73.837  -194.568 

Prihodki iz financiranja 7.154  10.035  -2.881  

Odhodki iz financiranja 86.646  79.067  7.578 

Rezultat iz financiranja -79.492  -69.032  -10.460 

Izredni prihodki 6.253  10.550  -4.298  

Izredni odhodki 580  2.322  -1.742  

Rezultat izrednih dejavnosti 5.673  8.229  -2.555 

Rezultat pred davki -194.550  13.033  -207.583 

        

Prihodki iz omrežnine 796.924  794.195  2.729 

Ostali prihodki 40.097  45.999  -5.902  

Prenos omrežnine 43.385  -49.311  92.696 

Zavarovanja  infrastrukture 7.847  10.158  -2.312  

Služnosti 4.810  222  4.588 

Najemnina infrastrukture 748.595  774.997  -26.402 

Odškodnine 56  0  56  

Ostali stroški 0  60  -60 

Prevrednotovanje 1.537  5.446  -3.909  

Rezultat najema 117.561  -0  117.561 

    
REZULTAT SKUPAJ -76.989 13.033 -90.022 
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Tabela 18: Rezultat poslovanja – odvajanje odplak – leto 2014 in leto 2013 

                                                                                                                                               Vrednosti v evrih 

Opis 2014 2013 Razlika 

Prihodki  596.045  593.324  2.721 

Prihodki - drugo 0  0  0  

Usredstvena lastna dela 0  0  0  

Indirektni prihodki 0  354  -354 

Prevrednotovalni prihodki 0  0  0  

Financiranje omrežnine izvoz 0  0  0  

Skupaj poslovni  prihodki 596.045  593.678  2.367 

Skupaj poslovni  odhodki 613.315  587.933  25.382 

Neposredni stroški 126.052  141.530  -15.478 

Električna energija 11.324  9.218  2.106 

Material 1.808  5.958  -4.150  

Storitve 58.873  11.488  47.385 

Delo 54.047  69.960  -15.913 

Drugo 0  44.907  -44.907 

Posredni proizvajalni stroški 353.854  313.523  40.330 

Amortizacija družbe 68.160  69.687  -1.527  

Posredni proizvajalni stroški 283.184  235.834  47.350 

Drugo 2.510  8.002  -5.493  

Splošni stroški 133.409  132.879  530 

Splošni nabavni stroški 281  678  -397 

Splošni stroški 38.081  40.013  -1.932  

Splošni prodajni stroški 95.047  92.188  2.859 

Rezultat iz poslovanja -17.270  5.745  -23.015 

Prihodki iz financiranja 1.013  1.500  -488 

Odhodki iz financiranja 9.804  8.085  1.719 

Rezultat iz financiranja -8.792  -6.584  -2.207 

Izredni prihodki 1.907  1.141  766 

Izredni odhodki 107  73  34  

Rezultat izrednih dejavnosti 1.800  1.068  732 

Rezultat pred davki -24.261  228  -24.490 

        

Prihodki iz omrežnine 358.572  341.026  17.545 

Ostali prihodki 55  0  55  

Prenos omrežnine -28.641  951  -29.591 

Zavarovanja  infrastrukture 587  282  306 

Služnosti 88  8.005  -7.917  

Najemnina infrastrukture 348.201  329.295  18.906 

Odškodnine 0  331  -331 

Ostali stroški 100  249  -149 

Prevrednotovanje 563  3.815  -3.252  

Rezultat najema -19.554  0  -19.554 

    
REZULTAT SKUPAJ -43.815 228 -44.043 
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Tabela 19: Rezultat poslovanja – čiščenje odplak – leto 2014 in leto 2013 

                                                                                                                                               Vrednosti v evrih 

Opis 2014 2013 Razlika 

Prihodki  0  0  0  

Prihodki - drugo 95.714  83.804  11.910 

Usredstvena lastna dela 0  0  0  

Indirektni prihodki 0  45  -45 

Prevrednotovalni prihodki 0  0  0  

Financiranje omrežnine izvoz 0  0  0  

Skupaj poslovni  prihodki 95.714  83.849  11.865 

Skupaj poslovni  odhodki 107.804  116.502  -8.699 

Neposredni stroški 74.854  75.127  -273 

Električna energija 3.918  3.970  -52 

Material 5.154  5.330  -175 

Storitve 34.979  33.331  1.647 

Delo 30.804  32.496  -1.692  

Drugo 0  0  0  

Posredni proizvajalni stroški 8.175  12.584  -4.410 

Amortizacija družbe 721  864  -143 

Posredni proizvajalni stroški 7.453  7.337  116 

Drugo 1  4.383  -4.382  

Splošni stroški 24.775  28.791  -4.016 

Splošni nabavni stroški 315  598  -283 

Splošni stroški 24.460  28.193  -3.733  

Splošni prodajni stroški 0  0  0  

Rezultat iz poslovanja -12.090  -32.654  20.564 

Prihodki iz financiranja 382  581  -198 

Odhodki iz financiranja 5.027  5.231  -204 

Rezultat iz financiranja -4.644  -4.650  6  

Izredni prihodki 6  73  -66 

Izredni odhodki 35  1  35  

Rezultat izrednih dejavnosti -29  72  -101 

Rezultat pred davki -16.763  -37.232  20.469 

        

Prihodki iz omrežnine 0  0  0  

Ostali prihodki 2.205  2.579  -374 

Prenos omrežnine 0  0  0  

Zavarovanja  infrastrukture 2.205  2.579  -374 

Služnosti 3.231  0  3.231 

Najemnina infrastrukture 0  0  0  

Odškodnine 0  0  0  

Ostali stroški 0  0  0  

Prevrednotovanje 0  0  0  

Rezultat najema -3.231  0  -3.231 

    
REZULTAT SKUPAJ -19.994 -37.232 17.238 
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6.2 Sodila za razporejanje posrednih stroškov  

Sistem razporejanja stroškov in prihodkov ter ugotavljanja poslovnih izidov po posameznih 
dejavnostih in po posameznih občinah temelji na sklepu uprave družbe o osnovah (ključih) za 
razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih in občinah v družbi. 

Vsi stroški in prihodki se obvezno knjižijo po stroškovnih mestih. Stroškovna mesta so razdeljena po 
skupinah glede na dejavnosti družbe. 

Prihodke in stroške je mogoče z vidika dejavnosti in občin ločevati na neposredne in posredne 
(splošne).  

Večina prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati na katere dejavnosti 
in na katere občine se nanašajo. Taki prihodki se že na podlagi nalogov za fakturiranje knjižijo 
neposredno na posamezno dejavnost in posamezno občino. Pri poslovanju pa nastaja tudi nekaj t.i. 
posrednih ali splošnih prihodkov (zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki). Ti se najprej 
pripišejo ustreznemu splošnemu stroškovnemu mestu, s tega splošnega stroškovnega mesta pa se 
nato razdelijo na temeljne dejavnosti glede na ključe.  

Tudi za večino stroškov velja, da jih je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine 
(likvidiranega računa za storitve, zbirnika izdaje materiala iz skladišča, porabljenih ur dela in obračuna 
plač po delovnem nalogu ipd.) knjižiti na tisto dejavnost, na katero se taki stroški nanašajo. 

Podroben pregled ključev za delitev splošnih stroškov in način razporejanja je definiran v Pravilniku o 
sodilih za razporejanje prihodkov in odhodkov, s katerim je seznanjen tudi nadzorni svet družbe.  
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6.3 Obračunske kalkulacije cene in struktura odhodkov 

 

Tabela 20: Prihodki in odhodki na enoto in struktura stroškov 

 

Opis 
Oskrba z vodo Odvajanje odpadnih vod 

na m3 struktura na m3 struktura 

Prihodki - javna dejavnost 0,8141   0,4063   

Indirektni prihodki 0,0000   0,0000   

Prihodki - drugo 0,0019   0,0000   

Skupaj poslovni  prihodki 0,8159   0,4063   

Prihodki iz financiranja 0,0024   0,0007   

Izredni prihodki 0,0021   0,0013   

Skupaj prihodki 0,8205   0,4083   

Neposredni stroški 0,4193 48,7 0,0859 23,8 

Električna energija 0,0896 10,9 0,0077 1,6 

Material 0,0433 4,4 0,0012 1,0 

Storitve 0,1126 10,8 0,0401 1,9 

Delo 0,1503 17,1 0,0368 11,8 

Drugo 0,0234 5,5 0,0000 7,6 

Posredni proizvajalni stroški 0,2650 23,1 0,2412 52,7 

Amortizacija družbe 0,0271 3,9 0,0465 11,7 

Posredni proizvajalni stroški 0,1369 18,0 0,1930 39,7 

Drugo 0,1010 1,3 0,0017 1,3 

Splošni stroški 0,2064 24,9 0,0909 22,1 

Splošni nabavni stroški 0,0038 0,5 0,0002 0,1 

Splošni stroški 0,1303 16,4 0,0260 6,5 

Splošni prodajni stroški 0,0724 8,1 0,0648 15,5 

Skupaj poslovni  odhodki 0,8907 96,8 0,4181 98,7 

Odhodki iz financiranja 0,0292 3,1 0,0067 1,3 

Izredni odhodki 0,0002 0,1 0,0001 0,0 

Skupaj odhodki 0,9201 100,0 0,4248 100,0 

     
Rezultat iz poslovanja -0,0748   -0,0118   

Rezultat iz financiranja -0,0268   -0,0060   

Rezultat izrednih dejavnosti 0,0019   0,0012   

Celoten rezultat -0,0997   -0,0165   
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7 Zaključek 

 

Poslanstvo družbe je nenehno prizadevanje po izboljševanju kakovosti storitev, dobave in oskrbe 
prebivalstva s čisto, pitno vodo ter odvajanja odpadnih in padavinskih voda. 

Za izvajanje celostnega in trajnostnega upravljanja z vodami so odgovorne vladne institucije na 
državni in lokalni ravni, ki si delijo odgovornost za izvajanje aktivnosti državne politike, kot tudi druge 
gospodarske in negospodarske institucije, nevladne organizacije in javnost s skupnim ciljem – 
uskladitve različnih interesov rabe in varovanja voda. 

Družba je dolžna v skladu z zakonodajo zagotavljati ustreznost pitne vode vsem uporabnikom na 
območju dejavnosti. V skladu z dolžnostjo družba lahko doseže optimalno organiziranost do 
uporabnikov, vendar družba ne more vplivati na spremembe cen, saj o teh odločajo občine – lastnice 
infrastrukture. Cene komunalnih storitev za pitno vodo, odpadno in padavinsko vodo usodno vplivajo 
na poslovanje družbe. 

Na področju javnih dobrin je potrebno preiti k zagotavljanju nadzora regulatorjev za spremljanje 
poslovanja in upravljanja z dobrinami. Občina naj bi obdržala odgovornost za storitve, ki niso 
komercialno zanimive, ampak socialno zaželene. Cilj javnega podjetja je zagotavljanje javne dobrine, 
kadar in koliko jih ni mogoče zagotavljati na trgu, tako da so pod enakimi pogoji dostopne vsakomur, 
pri čemer je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. 

Prav tako ne smemo pozabiti, da je neposredne koristi posega v prostor (v konkretnem primeru 
izgradnje kanalskih sistemov, čistilnih naprav ter vodooskrbnih sistemov), med drugim moč 
ovrednotiti s številom odprtih novih delovnih mest, s številom zaposlenih v času izgradnje objektov, 
kakor tudi zaposlenih v času obratovanja omenjenih objektov, kar posredno pomeni tudi povečanje 
proračunskih prihodkov. 

Izvirni investitor v infrastrukturo je po novi zakonodaji vedno le lokalna skupnost, ki bo infrastrukturo 
kot svoja osnovna sredstva izkazovala v svojih knjigah. Kot izvajalci investicijskih del v infrastrukturo 
pa bodo lahko nastopala različna zasebna ali javna podjetja. Javno podjetje, ki je sedaj v večini 
primerov nastopalo kot pooblaščeni investitor, želi in mora to vlogo tudi v bodoče opravljati. 

 

MORALNI NAUK 

Anyone who can save the problems of water will be worthy of two Nobel prizes – one for peace and 
one for science. (John F.Kennedy) 

 

Nova Gorica, 12.06.2015 

 

                                                                                            Direktor 

                                                                           Miran Lovrič, univ.dipl.inž.grad. 
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