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1 Predstavitev družbe 

1.1 Ustanovitev in lastništvo 

 
Podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici s sklepom pod številko vložka 
1/04033/00 z dne 28.7.2000 kot Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 
1b, Nova Gorica, država Republika Slovenija. 
 
Registrirani osnovni kapital družbe znaša 2.627.100,00 evrov. Število delnic je 630.000, vrednost  ene 
delnice je 4,17 evrov.  Celoten kapital je vpisan in vplačan. 
 
Lastniška struktura se v  poslovnem letu 2012 ni spremenila. Družba je v 100% lasti občin.  
 

Tabela 1:  Lastniška struktura 
 

Opis število delnic 
osnovni kapital Struktura 

v evrih v % 

OBČINA BRDA 44.518,00 185.640,06 7,0663% 

OBČINA MIREN KOSTANJEVICA 30.728,00 128.135,76 4,8775% 

MESTNA OBČINA NOVA GORICA 367.481,20 1.532.396,60 58,3303% 

OBČINA ŠEMPETER  VRTOJBA 141.783,00 591.235,11 22,5052% 

OBČINA RENČE  VOGRSKO 33.801,80 140.953,51 5,3654% 

OBČINA AJDOVŠČINA 11.688,00 48.738,96 1,8552% 

Skupaj  630.000,00 2.627.100,00 100,0000% 

 

1.2 Dejavnost 

 
REGISTRIRANE DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB: 

- 36.000  Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode; 

- 37.000  Ravnanje z odplakami; 
 
Družba ima registrirane tudi druge dejavnosti, ki jih izvaja v manjšem obsegu.   
 
Podjetje 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, ki zadevajo 
infrastrukturne objekte in naprave, ki so v upravljanju podjetja 

• dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, ki so v 
upravljanju podjetja 

 

1.3 Organi družbe 

 
Družba ima naslednje organe: 

• nadzorni svet, ki ga sestavlja 5 predstavnikov občin ustanoviteljic in 3 predstavniki delavcev; 

• upravo – g. Miran Lovrič kot direktor 
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1.4 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 

 
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. Občine kot lastnice infrastrukture 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. 
 
Osnovna dejavnost je upravljanje z infrastrukturo. Beseda infrastruktura je latinska sestavljenka: infra 
pomeni spodaj, pod zemljo, struktura pa spajanje. Infrastrukturni objekti in naprave so stvari, ki so 
nujno potrebne življenje ljudi in delovanje gospodarstva. V zadnjih letih je bilo področje vlaganj v 
infrastrukturo zanemarjeno. Koncept vlaganj ni bil dorečen. Infrastruktura je splošno ime za 
materializirane razmere razvoja, ki združujejo prvine tehničnih sistemov, ki so nujni za napredek 
gospodarjenja in dinamiko razvoja gospodarstva. 
 
Družba ima v najemu vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo na področju občin lastnic, nima pa 
še čistilnih naprav. Kot infrastrukturni objekti in naprave se lahko opredelijo tista osnovna sredstva, ki 
so namenjeni opravljanju gospodarske javne službe. 
 
Osnovna sredstva infrastrukture v najemu imajo naslednje značilnosti : 

• praviloma so povezana na zemljo in so zato nepremična sredstva; 

• so prirejena za opravljanje ene vrste dejavnosti, kar pomeni, da se lahko uporabljajo le pri eni 
dejavnosti; 

• njihov sestavni del so tudi zemljišča, na katerih so grajena in zemljišča, ki so namenjena 
funkcionalni rabi; 

• vključujejo tudi opremo in naprave, ki so vgrajene in omogočajo, da sistem deluje; 

• imajo značaj funkcionalne celote. 
 
Kot dejavnik razvoja ima infrastruktura naslednje značilnosti: 

• zahteva velike naložbe; 

• naložbe se ne morejo hitro amortizirati, saj so zmogljivosti dimenzionirane na dolgoročne 
potrebe; 

• posredno vpliva na povečanje materialne proizvodnje; 

• zmogljivosti se praviloma povečujejo in rekonstruirajo prej kot so izrabljene; 

• ima dolgo dobo koristnosti, kar zahteva vmesno modernizacijo. 
 
Občine so v letu 2012 kot lastniki družbe 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 obveznosti, ki jih prinaša gospodarjenje z njimi. Optimalnega gospodarjenja ne 
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moremo pričakovati dokler država s predpisi (normativi in standardi) ne bo poskrbela za enotno 
ureditev tega področja za celotno Slovenijo. 
 
Glede na zaostrene tržne pogoje na področju infrastrukture in gradbeništva nasploh, je bil poslovni 
izid v skladu s pričakovanji. Splošna recesija na tem področju, ki pogojuje vse hujšo konkurenco na 
trgu ter posledično tudi razpad sistema, je v veliki meri vplivala na poslovni izid podjetja. Vsi 
kratkoročni cilji, ki naj bi jih družba kot najemnik javne infrastrukture dosegla v letu 2012, niso bili 
doseženi zaradi spremenjenih poslovno-ekonomskih pogojev. 
 

2.2 Strategija družbe 

 
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 praktičnih (domačih in tujih) rešitev. 
 
Družba razvija in krepi primarne dejavnosti s sodobnimi prijemi zaradi doseganje zadovoljstva 
uporabnikov storitev ter zastopnikov lokalnih skupnosti kot predstavnikov občanov ter lastnikov 
javne infrastrukture in same družbe. 
 

Poslanstvo družbe je nenehno prizadevanje za izboljševanje kakovosti storitev dobave in oskrbe 
prebivalstva s čisto, pitno vodo ter odvajanja odpadnih in padavinskih voda. Družba mora optimalno 
upravljati javne vodovodne in kanalizacijske infrastrukture, skupaj z lastniki pa mora zagotoviti 
ustrezno višino proračunskih in neproračunskih sredstev za vzdrževanje, izvedbo kakovostnih 
projektov obnove in izgradnje, učinkovito notranjo informacijsko podporo in notranjo organizacijo. 
Celostna oskrba z vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih vod mora dosegati visoke standarde. 
 
Družba mora sodelovati z znanstvenimi ustanovami pri ustanavljanju raziskovalnih enot in novih 
podjetij z namenom  izdelave rešitev oskrbe prebivalstva z nadomestnimi viri vode in naprednejšega 
prečiščevanja odpadnih voda.    

 

2.3 Pogodba o poslovnem najemu 

 
Z lastniki infrastrukture smo konec decembra 2009 podpisali Pogodbo o poslovnem najemu 
infrastrukture in izvajanju Gospodarske javne službe. Vendar sam podpis pogodbe še ni dokončno 
definiral načina poslovanja podjetja. Kljub večkratnem usklajevanju ni prišlo do podpisa vseh pogodb, 
ki so navedene v osnovni pogodbi. Posebej je potrebno omeniti nesklenitev pogodbe o poravnavi 
obveznosti občin, ki so nastale ob prenosu infrastrukture in njenih virov po stanju na dan 01.01.2010 
na občine. Izjema je Občina Miren-Kostanjevica, s katero smo se v letu 2012 uspeli dogovoriti in 
podpisati pogodbo o poplačilu terjatev. 
 

2.4 Cenovna politika 

 
Z uvedbo evropskih standardov izvajanja komunalnih dejavnosti se je povečala tehnična 
kompleksnost izvajanja javnih storitev in zahtevana tehnološka specializacija izvajalca. Posledica teh 
ukrepov so višji stroški izvajanja storitev in posledično tudi višjih cen za porabnike. 
 
Trenutno se cene storitev določajo v skladu z Uredbo o metodologiji cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. Občine so odgovorne za področje določanja 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 
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čistilnih naprav (KČN), ravnanje z blatom iz pretočnih greznic ali/in malih KČN, storitve zbiranja in 
odvoza odpadkov, storitve predelave in obdelave odpadkov in storitve odlaganja odpadkov.  
 

2.5 Usklajevanje premoženjskih zadev z lastniki infrastrukture 

 
Do konca leta 2012 v Mestni občini Nova Gorica ni bila opravljena zemljiškoknjižna uskladitev 
lastništva javne infrastrukture (infrastrukturnih zemljišč) – prenos iz pravnih naslednikov družbe 
Goriški vodovodi d.d. (sedaj družbe VODI GORICA d.d.) na zakonite lastnike infrastrukture.  
 

2.6 Avtomatizacija sistema in tehnološka ureditev 

 
Odpravljanje izgub je tako eden od pomembnejših načinov možnega znižanja stroškov. Pomembno 
vlogo ima samo ugotavljanje izgub s pomočjo avtomatizacije sistema. Pripravljamo se na mednarodni 
razpis, ki bi nam zagotovil okrog 700.000 evrov sredstev za vzpostavitev avtomatskega sistema 
nadzora vodnih izgub s celovito kontrolo nad proizvodnjo ter stanjem vode v omrežju zaradi 
zmanjševanja stroškov izgub v obstoječem in novo prevzetem sistemu. 
 
Tehnološka samostojnost pomeni neodvisnost pri izbiranju postopkov za čiščenje pitne in tehnološke 
vode. V letu 2012 nadaljujemo z uvajanjem HACCP sistema v celotnem sistemu vodooskrbe. 
 

2.7 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 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. 
 

2.8 Vzdrževanje in načrtovanje investicij v infrastrukturo 

 
Družba je v letu 2012 pripravila ustrezno projektno-investicijsko dokumentacijo za izvedbo investicij, 
tako rekonstrukcij kot novogradenj.   
 
Letni načrt 2012 je 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 za leto 2012 je bil seznam predlaganih rekonstrukcij obstoje infrastrukture 
po posameznih sistemih. Izvedba večjih investicij je bila sestavljena na podlagi zahtev vzdrževalcev 
sistema infrastrukture, večjih popravil, strokovne analize obstoječega stanja in razvojne strategije 
oskrbe z vodo, odvodnjo in izgradnjo čistilnih naprav. 
 
Družba je nudila aktivno sodelovanje in strokovno pomoč zainteresiranim občinam pri vključevanju v 
razvojne projekte in razpise evropskih strukturnih skladov. 
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2.9 Splošna ocena dejavnosti vodooskrbe, kanalizacije in čistilnih naprav 

 
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. 
 
Pri izvajanju dejavnosti oskrbe z vodo  ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki je na lokalni ravni v 
pristojnosti družbe,  je povezanost pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti med državno in lokalno 
ravnijo ter med različnimi dejavniki na vseh nivojih posebno izpostavljena in je ključnega pomena. 
Družba se trudi, da z lokalnimi skupnostmi - ustanoviteljicami aktivno in vzajemno izmenjuje 
informacije, načrte ter izvaja aktivnosti, vendar pa prihaja do določenih težav zaradi neaktivne vloge 
nekaterih zaposlenih v lokalnih administracijah. 
 
Okolje je za sodobne ekonomiste oblika naravnega kapitala. Ključna pa je raven uporabe tega 
naravnega kapitala, saj je temelj sodobne okoljevarstvene politike trajnostni razvoj. Teoretično 
izhodišče trajnostnega razvoja, da je potrebno ohranjati naravne vire za bodoče generacije, pa je v 
praksi  zahteven in globalen izziv. 
 
Vmeščanje objektov v prostor vpliva na okolje posredno in neposredno. Pomen vpliva je odvisen od 
stanja okolja pred posegom, velikosti in vrsti spremembe ter tudi od odnosa družbe oziroma 
presojevalca do obravnavane spremembe okolja. Merila za določanje ustreznosti morajo biti izbrana 
tako, da je poseg ekonomsko upravičen ter da so hkrati do največje možne mere upoštevani vsi 
pogoji varovanja okolja in narodnogospodarski interesi. 
 
Posebej je  potrebno ovrednotiti  vpliv doprinosa  realizacije infrastrukturnega projekta na izboljšanje 
stanja okolja in na možnosti uvedbe novih dejavnosti. 
 
Neposredne koristi posega v prostor (v konkretnem primeru izgradnje kanalskih sistemov, čistilnih 
naprav ter vodooskrbnih sistemov) je 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. 
 

2.10 Povzetek poslovnih odločitev 

 
Ker je prodaja vode poglavitni vir prihodka in ker se kaže splošen večletni trend padanja porabe vode, 
kar je predvsem rezultat racionalizacije porabe potrošnikov in gospodarstva, je bilo potrebno izgubo 
prihodkov kompenzirati z dokončno ureditvijo področja prodaje storitve kanalizacije. 
 
Prodaja vode je primarna dejavnost in to storitev je smiselno razvijati v perfekcijo, tako da družba 
prevzame vodilno vlogo v regiji na tem področju. 
 
Družba je prevzela pomembno tržno vlogo v osveščanju potrošnikov glede problematike vode in se 
jim želi približati kot njihov partner v optimizaciji njihovega stroška porabe. 
 
Vodstvo družbe nenehno deluje tudi v raznih interesnih skupinah, z namenom zaščite svojih 
interesov ter prednosti, in s tem za zavarovanje prihodkov družbe. Istočasno pozorno spremlja druge 
možnosti in priložnosti, ki se ali se bodo pojavile na področjih urejanja okolja in so povezane z 
ekološkimi ukrepi. Operativni program vključuje nacionalno in lokalno regulativo in strategijo, 
institucije na nacionalni in lokalni ravni upravljanja in časovni potek prednostnih investicij z 
opredelitvijo finančnih virov za njihovo izvedbo. 
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Družba je prevzela nosilno vlogo pri izpeljavi nekaj projektov letno v zvezi z izgradnjo čistilnih naprav 
in centralne čistilne naprave (kar vključuje tudi sodelovanje v gradnji), spodbuja in nudi strokovno 
pomoč pri pripravi investicijskih programov za izgradnjo sistemov odvodnje in čiščenja odpadnih 
voda za pridobitev nacionalnih in tujih finančnih pomoči. Poleg vodenja in nadzora postopkov 
čiščenja in odvajanja odpadnih voda je treba največ pozornosti posvetiti šolanju operaterjev, kajti to 
je zelo pomemben nestrukturni ukrep za izboljšanje rezultatov čiščenja in optimalno izrabo čistilnih 
naprav, posebno za srednje in male naprave, kot tudi za kanalizacijske sisteme. 
 

2.11 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. 
 
Poslanstvo družbe je nenehno prizadevanje po izboljševanju kakovosti storitev, dobave in oskrbe 
prebivalstva s čisto, pitno vodo ter odvajanja odpadnih in padavinskih voda. Družba skrbi za izgradnjo 
in dograditev celovitega sistema vodooskrbe v nižinskih in višinskih delih na severnoprimorskem 
območju, povezovanju obstoječih vodnih virov in po potrebi nadgradnji neoptimalno izkoriščenih 
razpoložljivih virov. Strokovno predlaga izgradnjo lokalnih enot za prečiščevanje odpadnih voda, 
(čistilnih naprav in malih čistilnih naprav) na območjih lokalnih skupnosti ustanoviteljic in drugih 
zainteresiranih občin.  
 
Razumeti je potrebno, da je učinkovita, zanesljiva in k porabnikom usmerjena dejavnost družbe  
pomemben dejavnik v ekonomiji družbe. Družbo je potrebno v našem prostoru obravnavati kot 
pomemben del gospodarstva in ne kot nujen strošek. Razvoj komunalne infrastrukture v našem 
prostoru predstavlja enega najbolj multiplikativnih dejavnikov hitrejšega gospodarskega in 
družbenega razvoja. 
 
 
MORALNI NAUK 
»Ko vodnjak presuši, spoznamo vrednost vode.« 
"When the well is dry, we learn the worth of water."  
(Benjamin Franklin, Poor Richard's Almanac, 1733) 
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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.  
 
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in 
nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavljajo Republika Slovenija oziroma občine ali druge 
lokalne skupnosti zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na 
trgu. 
 
Viri financiranja gospodarskih javnih služb so: 

- cena javnih dobrin, 
- cena ostalih proizvodov in storitev, 
- namenska proračunska sredstva, 
- drugi viri, določeni z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti.  

 
V novembru 2012 je bila sprejeta Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012) – v nadaljevanju 
Uredba. Občine morajo 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) 
 
Vodno povračilo plačujemo za vso količino iz vodnih virov odvzete vode. Razlika  med odvzeto oz. 
načrpano  in dobavljeno vodo je voda, ki se izgubi med transportom od vodnih virov do potrošnikov.   
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3.2 Analiza poslovanja družbe v letu 2012 

 

3.2.1 Splošno 

 
Družba je v letu 2012 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.  
 
Družba je zadolžena za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odpadnih in 
padavinskih vod v petih občinah in sicer v Občini Brda, Občini Miren – Kostanjevica, Mestni občini 
Nova Gorica, Občini Šempeter – Vrtojba in Občini Renče – Vogrsko. 
 
Celoten poslovni izid pred davki leta 2012 (33.880,97 evrov) je ostal na ravni poslovnega izida za 
preteklo poslovno leto (33.050,99 evrov). Navedeni poslovni izid družbe je sestavljen iz uspešnosti 
izvajanja gospodarskih javnih služb ter izvajanja tržnih dejavnosti. Na področju izvajanja gospodarskih 
javnih služb je bila realizirana izguba v višini 5.330,53 evrov, na področju priključnin in števnin pa   v 
višini 12.904,26 evrov, tržne dejavnosti  pa  po  odbitku  davkov  izkazujejo čisti dobiček v višini 
47.350,03 evrov.  
 
 

3.2.2 Rezultati javnih dejavnosti  

 
Sprememba cene pitne vode  je bila v letu 2010 realizirana v vseh občinah, sprememba cene 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda pa samo v nekaterih. Opažamo pa še nadaljnje zmanjševanje 
prodanih količin. Izvedenih je bilo kar nekaj racionalizacij poslovanja, vendar država družbi nalaga 
vedno nove naloge, ki seveda tudi vplivajo na dvig odhodkov. 
 
Prodaja vode v Italijo razbremenjuje vodooskrbo v občinah na območju delovanja, saj stroški vodarne 
Mrzlek in stroški prenosa do državne meje v manjšem deležu odpadejo na vodooskrbo na vseh 
ostalih področjih, ki se napajajo iz tega vira. Gre v pretežnem delu za stroške, ki so fiksni in z izjemo 
električne energije neodvisni od količine predelane vode. Na posamezne občine in izvoz so 
razporejeni na osnovi prodane količine vode na posameznem področju.  
 
Rezultat je v letu 2012 slabši kot leto prej. Seveda še vedno obstajajo razlike v stroškovnih cenah za 
posamezna območja zaradi značilnosti posameznega območja (nizko število prebivalcev na velikem 
območju, majhen obseg gospodarskih dejavnosti, velika razvejanost in dolžina sistema, velike višinske 
razlike, …), vendar bomo zaradi enovitosti sistemov prikazali finančne podatke za celotno področje 
skupaj. 
 

Tabela 2:  Rezultat javnih dejavnosti   
Mestna občina Nova Gorica 

V evrih 

Opis  2012 2011 2010 2009 2008 2007 
MESTNA OBČINA 
NOVA GORICA -28.007,98 193.462,00 7.690,02 -375.797,56 -203.221,52 9.275,35 

Oskrba z vodo -48.809,27 90.736,10 -19.283,46 -367.104,84 -204.819,87 -56.493,13 
Odvajanje odplak 78.907,77 150.487,12 47.300,27 37.500,28 1.598,35 65.768,48 
Čiščenje odplak -58.106,48 -47.761,22 -20.326,79 -46.193,00     
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Graf 1: Rezultat poslovanja v javnih dejavnostih dejavnosti   
 Mestna občina Nova Gorica 

 

 
 
Izkazi poslovnega izida po dejavnostih so izdelani na podlagi sprejetih sodil za razporeditev prihodkov 
in stroškov. Prikazan rezultat je razlika med zaračunanimi prihodki po veljavnih cenah in stroški 
izvajanja posamezne javne službe.  
 
Glede na določila sedaj veljavne zakonodaje se prihodki in odhodki najema in drugih pripadajočih 
stroškov  infrastrukture izkazujejo posebej in smiselno nadomeščajo  amortizacije infrastrukture in 
izredne prihodke, oblikovane po določilih SRS 35 (do konca leta 2009), zato jih v teh izračunih ne 
upoštevamo.  
 
Podatki niso popolnoma primerljivi s preteklimi leti, saj se je v letu 2010 spremenil sistem 
zaračunavanja. V preteklih letih bi moral del prodajne cene pokrivati tudi stroške amortizacije 
infrastrukture, kar pa zaradi nizkih cen ni bilo realizirano. 
 
V letu 2013 bo potrebno doseči z občinami dogovor o načinih doseganja obveznih priključitev na 
infrastrukturne sisteme povsod tam, kjer je to možno in posledično pričeti zaračunavati storitve, saj 
se stroški pojavljajo. To velja predvsem za kanalizacijske sisteme in čistilne naprave.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-400 -300 -200 -100 0 100 200

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

v 000 eur

Čiščenje odplak

Odvajanje odplak

Oskrba z vodo



 

 

 10  
 

3.2.3 Količinska prodaja 

 

3.2.3.1 Oskrba z vodo 

 
V letu 2012 se trend zmanjševanja prodaje vode nadaljuje pri gospodarskem odjemu, pri 
negospodarskem odjemu pa se poraba že desetletje vrti nekje okoli 2.300.000 m3 in je predvsem 
odvisna od vremenskih razmer (daljših sušnih obdobij). 
 

Tabela 3:  Količinska prodaja in spremembe – oskrba z vodo 
 

OBČINA / VRSTA ODJEMA 
2012 2011 RAZLIKA 

v m3 % 

P
R

A
V

N
E

 

O
S

E
B

E
 MESTNA OBČINA NOVA GORICA 537.163 582.727 -45.564 -7,8% 

OSTALE OBČINE 391.165 429.655 -38.490 -9,0% 

SKUPAJ PRAVNE OSEBE 928.328 1.012.382 -84.054 -8,3% 

F
IZ

IČ
N

E
 

O
S

E
B

E
 MESTNA OBČINA NOVA GORICA 1.343.877 1.362.099 -18.222 -1,3% 

OSTALE OBČINE 941.048 949.606 -8.558 -0,9% 

SKUPAJ FIZIČNE OSEBE 2.284.925 2.311.705 -26.780 -1,2% 

S
K

U
P

A
J MESTNA OBČINA NOVA GORICA 1.881.040 1.944.826 -63.786 -3,3% 

OSTALE OBČINE 1.332.213 1.379.261 -47.048 -3,4% 

SKUPAJ CELOTNA PRODAJA 3.213.253 3.324.087 -110.834 -3,3% 

 
Glede na to, da zmanjšanje prodanih količin vedno pomembneje vpliva na rezultate poslovanja, smo 
naredili analizo prodanih količin od leta 2001 do leta 2012.  
 

Tabela 4:  Količinska prodaja – oskrba z vodo 
                               Mestna občina Nova Gorica 
 

v m3 

leto 
vrsta odjema 

FIZIČNE OSEBE PRAVNE OSEBE SKUPAJ 

2012 1.343.877 537.163 1.881.040 

2011 1.362.099 582.727 1.944.826 

2010 1.338.961 607.420 1.946.381 

2009 1.392.307 641.347 2.033.654 

2008 1.350.614 767.666 2.118.280 

2007 1.402.512 827.377 2.229.889 

2006 1.379.660 807.563 2.187.223 

2005 1.313.461 815.875 2.129.336 

2004 1.338.460 826.472 2.164.932 

2003 1.417.817 778.059 2.195.876 

2002 1.326.522 881.381 2.207.903 

2001 1.397.864 953.913 2.351.777 

zmanjšanje 2012/2001 
-53.987 -416.750 -470.737 

-4% -36% -17% 

 
V analizi nismo upoštevali prodaje na področju Občine Renče – Vogrsko niti za leta, ko je bilo to 
območje še sestavni del Mestne občine Nova Gorica. 
 
Ugotovili smo, da se zmanjšuje gospodarski odjem, odjem fizičnih oseb pa ostaja na isti ravni, nihanja 
temeljijo predvsem  na vremenskih razmerah v posameznem letu. 



 

 

 11  
 

Vpliv na prihodek družbe je ogromen. Če bi v letu 2012 prodali količine vode iz leta 2001, bi bil 
prihodek višji za 383.227 evrov. 
 

Graf 2: Količinska prodaja – oskrba z vodo 
                                     Mestna občina Nova Gorica 
 

 
 
 
3.2.3.2 Odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda 

 
Še vedno ne zaračunavamo kanalščine na vseh področjih, ki so dejansko vezana na javni sistem. Z 
občinami se bo potrebno dogovoriti o načinu priključitve uporabnikov.  
 

Tabela 5:  Količinska prodaja in spremembe – odvajanje odpadnih voda 
 

OBČINA / VRSTA ODJEMA 
2012 2011 RAZLIKA 

v m3 % 

P
R

A
V

N
E

 

O
S

E
B

E
 MESTNA OBČINA NOVA GORICA 351.093 383.622 -32.529  -8,5% 

OSTALE OBČINE 214.372 223.488 -9.116  -4,1% 

SKUPAJ PRAVNE OSEBE 565.465 607.110 -41.645  -6,9% 

F
IZ

IČ
N

E
 

O
S

E
B

E
 MESTNA OBČINA NOVA GORICA 741.687 762.583 -20.896  -2,7% 

OSTALE OBČINE 198.076 199.520 -1.444  -0,7% 

SKUPAJ FIZIČNE OSEBE 939.763 962.103 -22.340  -2,3% 

S
K

U
P

A
J MESTNA OBČINA NOVA GORICA 1.092.780 1.146.205 -53.425  -4,7% 

OSTALE OBČINE 412.448 423.008 -10.560  -2,5% 

SKUPAJ CELOTNA PRODAJA 1.505.228 1.569.213 -63.985  -4,1% 

 
Tudi količine odvedene vode se v zadnjih letih konstantno nižajo. Padec prodaje je bil v letu 2012   v 
primerjavi z predhodnim letom večji tako pri gospodinjskem odjemu  kot gospodarskem odjemu.  
 
 
Tudi v tej dejavnosti  zmanjšanje prodanih količin vedno pomembneje vpliva na rezultate poslovanja, 
zato smo naredili analizo prodanih količin od leta 2001 do leta 2012. Ugotovili smo, da se zmanjšuje 
gospodarski odjem, odjem fizičnih oseb pa ostaja v istem obsegu.   
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Tabela 6:  Količinska prodaja – odvajanje odpadnih voda 
                               Mestna občina Nova Gorica 
 

leto 
vrsta odjema 

FIZIČNE OSEBE PRAVNE OSEBE SKUPAJ 

2012 741.687 351.093 1.092.780 

2011 762.583 383.622 1.146.205 

2010 754.483 397.305 1.151.788 

2009 770.119 426.197 1.196.316 

2008 753.651 544.855 1.298.506 

2007 783.184 592.257 1.375.441 

2006 769.608 605.627 1.375.235 

2005 752.062 593.366 1.345.428 

2004 731.405 602.654 1.334.059 

2003 769.042 573.276 1.342.318 

2002 748.381 655.076 1.403.457 

2001 781.886 698.650 1.480.537 

zmanjšanje 2012/2001 
-40.199 -347.557 -387.757 

-4% -43% -22% 

 
Vpliv na prihodek družbe je ogromen. Če bi v letu 2012 prodali količine iz leta 2001, bi bil prihodek 
višji za 157.546 evrov. 
 

Graf 3: Količinska prodaja od 2001 do 2012 – odvajanje odpadnih voda 
                                     Mestna občina Nova Gorica    
 

 
 
 
 

3.2.4 Ostale dejavnosti 

 

Na čistih tržnih dejavnostih smo dosegli boljši rezultat kot v letu 2011 predvsem zaradi manjšega 
obsega del pri vzdrževanju priključkov, kar je posledica  manjkajočega vira financiranja te dejavnosti v 
Mestni občini Nova Gorica. Pri ostalih tržnih dejavnostih je bil rezultat v primerjavi s preteklim letom 
slabši predvsem zaradi manjšega obsega del zaradi krizne situacije v državi. 
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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 2012 zmanjšali predvsem pri  
izvajanju del za občine – lastnice infrastrukture.    
 
V skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni List RS št. 26/05) smo iz sredstev zbrane števčnine 
zamenjevali vodomere, ki jim je že potekel zakonski rok za kontrolo. V letu 2013 načrtujemo 
zamenjati vse števce, ki jim je potekel rok za kontrolo. Vse občine razen Mestne občine Nova Gorica 
so v občinskih tarifnih sistemih, ki so sestavni del občinskih odlokov o oskrbi s pitno vodo, sprejele 
ustrezen način in višino števnine, ki je vir za zamenjavo.  
 
Do konca marca leta 2014 bodo vse občine morale uskladiti svojo zakonodajo z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
Ta namreč določa, da se priključki (kamor spada tudi menjava vodomerov v skladu z Zakonom o 
meroslovju) financira iz omrežnine. Mestna občina Nova Gorica bo morala zagotoviti ustrezen način 
pokrivanja teh stroškov že za leto 2013. 
 
 

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.  
 
Dolgoročne poslovne terjatve do občin so posledica vlaganj v infrastrukturo v preteklih letih, ki so bila 
višja, kot je bilo zagotovljenih virov zanje. Konec leta 2010 so bila v celoti financirana iz kratkoročnih 
in dolgoročnih finančnih obveznosti, konec leta 2012 tudi iz dolgoročnih rezervacij. 
 
Z občinami se bo v letu 2013 potrebno dogovoriti za terminski plan odplačila teh terjatev. 
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3.3 Nabavna funkcija in javna naročila 

 
Postopki oddaje javnih naročil so v letu 2012 potekali v skladu z Zakonom o javnem naročanju na 
vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev – ZJNVETPS (Uradni list 
RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 43/2011, 72/2011). V Ur. listu RS, št. 72/2011 je bilo objavljeno uradno 
prečiščeno besedilo (ZJNVETPS – UPB3). 
 
Vrsta postopka je odvisna od ocenjene vrednosti javnega naročila.  
 
Skupna vrednost oddanih naročil je brez DDV znašala 2.951.006,86 evrov: 

- 2 javni naročili oddani z javnim razpisom po odprtem postopku v vrednosti 896.837,80 evrov; 
- 2 javni naročili oddani z objavo na portalu javnih naročil v vrednosti 194.869,29 evrov; 
- 14 javnih naročil po zahtevnejšem postopku v vrednosti 586.246,00 evrov; 
- 330 javnih naročil po enostavnem postopku v vrednosti 1.273.053,77 evrov. 

 
V letu 2012 je družba sodelovala pri pripravi razpisnih dokumentacij za projekt Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v porečju Soče – čistilna naprava Nova Gorica, ki zajema celovito ureditev odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Nova Gorica, Občini Šempeter – Vrtojba in Občini Miren – 
Kostanjevica in bo sofinanciran s sredstvi iz evropskega kohezijskega sklada. 
 
Projekt bo razdeljen na štiri podprojekte in s tem na štiri ločene javne razpise, ločeno pa bo potekal 
še javni razpis za storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi 
objektov pri izvedbi projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – čistilna naprava 
Nova Gorica in javni razpis za informiranje in obveščanje javnosti o izvajanju projekta Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v porečju Soče – centralna čistilna naprava Nova Gorica. 
 

3.4 Raziskave, razvoj in kakovost 

 
Glavne aktivnosti investicijsko - razvojnega sektorja so bile v letu 2012 usmerjene v pridobitev 
Odločbe organa upravljanja o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
porečju Soče  (CČN Nova Gorica)«. V ta namen so bili na zahtevo takratne Službe Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj vključeni še predstavniki Evropske unije (svetovalna agencija 
imenovana JASPERS), ki je partnerstvo med Evropsko komisijo (Generalni direktorat za regionalno 
politiko), Evropsko investicijsko banko (EIB ), Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD ) in nemško 
kreditno ustanovo Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW ). Je oblika tehnične pomoči za 12 držav 
članic EU, ki so se Evropski uniji pridružile leta 2004 in 2007. Pomaga jim pri pripravi večjih 
kakovostnih projektov, za katere lahko prejmejo sredstva evropskih skladov. 

Na priporočilo agencije JASPERS je bilo potrebno izdelati novo študijo izvedljivosti. To študijo je 
JASPERS 23 maja 2012 tudi dokončno potrdil. Sledile so aktivnosti v zvezi z potrditvijo vloge za 
dodelitev sredstev. Potrditev s strani novega pristojnega  Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT) smo pridobili dne 18.12.2012. Vzporedno z navedenimi aktivnostmi smo 
zaključevali še razpisne dokumentacije za gradnje v sklopu tega projekta ter pridobivali soglasja in 
upravna dovoljenja.  
 
Aktivno smo bili udeleženi tudi v Evropskem projektu »GOTRAWAMA«. Projekt je namenjen 
čezmejnemu sodelovanju in iskanju skupnih rešitev s področja voda. V projektu smo nosilci aktivnosti 
pri raziskovanju odlaganja in uporabe blata iz čistilnih naprav ter uporabe prečiščene vode. 
 
Sodelovali smo tudi pri prevzemanju in zaključevanju projekta »Zaščita vodnega vira Mrzlek in 
celovita oskrba prebivalcev z pitno vodo Vipavske doline Brd in Trnovsko Banjške planote«. 
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Pripravljali in načrtovali smo nove investicije in obnovitve obstoječe infrastrukture. Večja investicijsko 
vzdrževalna dela v Mestni občini Nova Gorica pa so bila:  

- Rekonstrukcija fekalne kanalizacije V Rožni dolini 
- vodovod v Kromberku (Pod Školjem) 
- Obnova vodovoda v Rožni dolini 
- Obnova vodovoda na Preserjah 
- Nov kanalizacijski vod na območju šole v Grgarju 

Na podlagi javnega pooblastila smo v  letu 2012  izdajali  smernice, mnenje, projektne pogoje, 
soglasja k projektom, soglasja za priključitev (206 –vodovod in 251 – kanalizacija).  
 

3.5 Kvaliteta pitne vode 

 
Državni monitoring pitne vode, ki preverja ali pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika, zagotavlja 
Ministrstvo za zdravje. Izvajanje monitoringa in izvajanje notranjega nadzora se dopolnjujeta, vendar 
ima notranji nadzor širši pomen. Monitoring pokaže sliko stanja pitne vode predvsem na internem 
vodovodnem omrežju. Notranji nadzor pa 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. 
 
V letu 2012 smo bili seznanjeni z rezultati državnega monitoringa pitne vode za preskuse, ki jih 
opravlja območni ZZV, takoj po sumu neustreznosti (2 do 3 dni). Za občasne preiskave pa smo bili 
seznanjeni teden po vzorčenju z dopisom brez navedbe točne lokacije vzorčenja. 
 
Redna mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so osnovne preiskave za ugotovitev skladnosti 
in zdravstvene ustreznosti pitne vode po določilih Pravilnika. Skupno je bilo v letu 2012 opravljenih 
473 mikrobioloških in 259 fizikalno kemijskih preskusov. Tako je bila nadzorovana skladnost in 
zdravstvena ustreznost pitne vode na oskrbovalnih območjih v upravljanju družbe. Na vodovodnih 
sistemih, ki oskrbujejo 5000 ali več uporabnikov, so bili vsi vzorci  skladni s predpisi.  Na sistemih, ki 
oskrbujejo manj kot 5000 uporabnikov so rezultati analiz po sistemu v obravnavanem obdobju v 
večini primerov zdravstveno ustrezni.  
 
Vsako leto opažamo neurejene razmer na vodovarstvenih območij in problematična opažanja 
posredujemo občinski komunalni inšpekciji. Nepravilnosti se pojavljajo tudi pri neustreznem 
projektiranju vodovodnih sistemov (globina polaganja cevi, ločeno hidrantno omrežje, …) in slabi 
izvedbi del zunanjih izvajalcev. 
 
Z učinkovito izvedbo dezinfekcije omrežja, ki jo izvajamo sami in z izobraževanjem delavcev na terenu 
lahko največ doprinesemo h kvalitetni pitni vodi. 
 

3.6 Zaposleni 

 
Družba je v letu 2012 zaposlila enega novega delavca za določen čas 12 mesecev. Eden delavec se je 
upokojil. Poprečno število zaposlenih, ki so dobili plačo, je bilo v letu 2012 75,8 (v letu 2011 78,5), 
glede na število opravljenih ur pa 75,7 (v letu 2011 78,7) delavcev. Stanje zaposlenih na zadnji dan 
2012 in 2011 je bilo 76 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 2012. 
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4 Računovodski izkazi 

4.1 Bilanca stanja 

 

Opis 
31.12.2012 31.12.2011 razlika 31.12.2012 31.12.2011 

V evrih Struktura v % 

SREDSTVA 10.072.898,43 10.372.601,81 -299.703,38 100,0% 100,0% 

Dolgoročna sredstva 7.475.994,37 7.705.946,90 -229.952,53 74,2% 74,3% 

Neopredmetena sred., razmejitve 98.345,13 120.651,70 -22.306,57 1,0% 1,2% 

Opredmetena osnovna sredstva 3.065.686,86 3.254.135,11 -188.448,25 30,4% 31,4% 

Zemljišča 1.910.302,65 2.006.306,99 -96.004,34 19,0% 19,3% 

Zgradbe 824.654,67 827.173,43 -2.518,76 8,2% 8,0% 

Oprema 330.729,54 420.654,69 -89.925,15 3,3% 4,1% 

Dolgoročne naložbe, posojila 252.489,33 233.280,01 19.209,32 2,5% 2,2% 

Naložbe v odvisne družbe 7.567,50 7.567,50 0,00 0,1% 0,1% 

Druge  naložbe 244.921,83 225.712,51 19.209,32 2,4% 2,2% 

Dolgoročne poslovne terjatve 4.021.340,81 4.061.340,81 -40.000,00 39,9% 39,2% 

Odložene terjatve za davek 38.132,24 36.539,27 1.592,97 0,4% 0,4% 

Kratkoročna sredstva 2.475.748,38 2.602.808,91 -127.060,53 24,6% 25,1% 

Zaloge 349.167,90 383.453,79 -34.285,89 3,5% 3,7% 

Kratkoročne poslovne terjatve 2.035.510,33 2.202.321,19 -166.810,86 20,2% 21,2% 

Do kupcev 1.976.885,66 2.124.752,13 -147.866,47 19,6% 20,5% 

Druge terjatve 58.624,67 77.569,06 -18.944,39 0,6% 0,7% 

Denarna sredstva 91.070,15 17.033,93 74.036,22 0,9% 0,2% 

Kratkoročne  razmejitve 121.155,68 63.846,00 57.309,68 1,2% 0,6% 

            

OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV 

10.072.898,43 10.372.601,81 -299.703,39 100,0% 100,0% 

Kapital 3.642.513,10 3.600.493,60 42.019,49 36,2% 34,7% 

Vpoklicani kapital 2.627.100,00 2.627.100,00 0,00 26,1% 25,3% 

Kapitalske rezerve 340.777,77 340.777,77 0,00 3,4% 3,3% 

Rezerve iz dobička 203.126,22 203.126,22 0,00 2,0% 2,0% 

Preneseni čisti poslovni izid 429.489,61 204.346,87 225.142,74 4,3% 2,0% 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 42.019,50 225.142,74 -183.123,25 0,4% 2,2% 

Rezervacije in razmejitve 658.851,92 600.237,58 58.614,34 6,5% 5,8% 

Rezervacije 254.214,98 182.696,38 71.518,60 2,5% 1,8% 

Dolgoročne časovne razmejitve 404.636,94 417.541,20 -12.904,26 4,0% 4,0% 

Dolgoročne obveznosti 935.416,34 1.182.849,02 -247.432,68 9,3% 11,4% 

Dolgoročne finančne obveznosti 935.416,34 1.182.849,02 -247.432,68 9,3% 11,4% 

Kratkoročne obveznosti 4.783.856,39 4.987.868,11 -204.011,72 47,5% 48,1% 

Kratkoročne finančne obveznosti 2.721.713,27 2.743.891,67 -22.178,40 27,0% 26,5% 

Kratkoročne poslovne obveznosti 2.062.143,12 2.243.976,44 -181.833,32 20,5% 21,6% 

Do dobaviteljev 1.669.952,07 1.926.665,16 -256.713,09 16,6% 18,6% 

Druge obveznosti 392.191,05 317.311,28 74.879,77 3,9% 3,1% 

Kratkoročne razmejitve 52.260,68 1.153,50 51.107,18 0,5% 0,0% 
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4.2 Izkaz poslovnega izida (različica I) 

 

Opis 
2012 2011 Razlika 

V evrih % 

Čisti prihodki od prodaje 6.852.115,40 7.362.428,92 -510.313,52 -6,9% 

Prodaja proizvodov in storitev doma 5.204.996,03 5.793.283,68 -588.287,65 -10,2% 

Prihodki iz omrežnin 1.138.605,87 1.132.816,99 5.788,88 0,5% 

Prodaja proizvodov in storitev tujini 508.513,50 436.328,25 72.185,25 16,5% 

Drugi poslovni prihodki 37.187,03 61.235,77 -24.048,74 -39,3% 

Poslovni prihodki 6.889.302,43 7.423.664,69 -534.362,26 -7,2% 

Poslovni odhodki 6.610.327,61 7.254.866,53 -644.538,92 -8,9% 

Stroški porabljenega materiala 1.029.505,71 1.033.641,26 -4.135,55 -0,4% 

Stroški storitev 3.158.136,31 3.725.586,46 -567.450,15 -15,2% 

Stroški dela 2.012.906,54 2.069.307,62 -56.401,08 -2,7% 

Stroški plač 1.525.020,09 1.570.856,29 -45.836,20 -2,9% 

Stroški socialnih zavarovanj 107.461,50 113.422,62 -5.961,12 -5,3% 

Stroški pokojninskih zavarovanj 170.001,46 171.478,60 -1.477,14 -0,9% 

Drugi stroški dela 210.423,49 213.550,11 -3.126,62 -1,5% 

Odpisi vrednosti 184.756,40 377.347,75 -192.591,35 -51,0% 

Amortizacija 182.318,64 203.541,34 -21.222,70 -10,4% 

Prevrednotovalni odhodki 2.437,76 173.806,41 -171.368,65 -98,6% 

Drugi poslovni odhodki 225.022,65 48.983,44 176.039,21 359,4% 

Rezultat iz poslovanja 278.974,82 168.798,16 110.176,66 65,3% 

Finančni prihodki 7.896,47 2.161,76 5.734,71 265,3% 

Finančni prihodki iz deležev 5.418,46 37,94 5.380,52 14181,7% 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 2.478,01 2.123,82 354,19 16,7% 

Finančni odhodki 256.088,31 136.907,50 119.180,81 87,1% 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 243.235,16 101.077,08 142.158,08 140,6% 

Prevrednotovalni odhodki 1.477,32 25.742,79 -24.265,47 - 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 11.375,83 10.087,63 1.288,20 12,8% 

Rezultat iz financiranja -248.191,84 -134.745,74 -113.446,10 84,2% 

Poslovni izid rednega delovanja 30.782,98 34.052,42 -3.269,44 -9,6% 

Drugi prihodki 10.295,26 22.226,96 -11.931,70 -53,7% 

Drugi odhodki 7.197,27 23.228,39 -16.031,12 -69,0% 

Rezultat izrednega delovanja 3.097,99 -1.001,43 4.099,42 -409,4% 

Poslovni izid pred davki 33.880,97 33.050,99 829,98 2,5% 

Davek od dohodkov 6.358,70 0,00 6.358,70 - 

Odloženi davki -1.592,97 1.204,98 -2.797,95 -232,2% 

Čisti poslovni izid  29.115,24 31.846,01 -2.730,77 -8,6% 
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5 Razkritja postavk v računovodskih izkazih  
                                                               

5.1 Bilanca stanja 

 

5.1.1 Sredstva 10.072.898,43 evrov 

5.1.1.1 Dolgoročna sredstva 7.475.994,37 evrov 

5.1.1.1.1 Neopredmetena sredstva 98.345,13 evrov 

 
Neopredmetena sredstva so večinoma računalniški in drugi programi ter pridobljene služnosti zaradi 
možnosti opravljanja dejavnosti na tujih zemljiščih.. 
 
V letu 2012 je družba investirala v neopredmetena sredstva 17.591,83 evrov. Vse naložbe so 
računalniški programi. 
 
V letu 2012 nismo izvajali prevrednotovanj neopredmetenih dolgoročnih sredstev.   
 
 
5.1.1.1.2  Opredmetena osnovna sredstva 3.065.686,86 evrov 

 
V letu 2012 je družba investirala v opredmetena osnovna sredstva 76.974,75 evrov. Izvedeno je bilo 
popravilo strehe na objektu spodnje hiše Mrzlek v višini 26.750,07 evrov. Nabavili smo nov program 
za obračun javnih storitev (5.500,00 evrov) in aparat za iskanje okvar (4.659,00 evrov). Vsa ostala 
vlaganja so manjših vrednosti. Obnavljali smo računalnike in programsko opremo na računovodskem, 
prodajnem in tehničnem področju in kupovali orodja, potrebna za delo. Vrednost zemljišč se je 
povečala zaradi začasnega pripisa stroškov financiranja nabavni vrednosti in zmanjšala zaradi prenosa 
v stroške tistega dela obresti, ki so bile plačane za nabavo zemljišč, ki so v letu 2012 v funkciji. 
 
Opredmetenih osnovnih sredstvih družbe nismo  prevrednotovali.  
 
Dolgoročna sredstva družbe so precej dotrajana. V tej analizi ni upoštevana vrednost zemljišč, saj ta 
nimajo dobe trajanja in se zato ne amortizirajo. Skoraj 32% dolgoročnih sredstev (gledano po nabavni 
vrednosti) je v celoti odpisanih. Sicer imajo za družbo še vedno uporabno vrednost, vendar bo družba 
v prihodnjih let  morala več sredstev nameniti posodabljanju in novim nabavam, saj so oprema in  
neopredmetena sredstva  kar 80% odpisana.  
 
 
5.1.1.1.3 Dolgoročne poslovne terjatve 4.021.340,81 evrov 

 
Slovenski računovodski standard 35 (Računovodske rešitve v javnih podjetjih) ni bil usklajen z 
mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Zaradi navedenega je bil spremenjen. Od 
01.01.2010 ni več možno izkazovanje sredstev v upravljanju pri izvajalcih gospodarskih javnih služb in 
ni več možno računovodsko pokrivanje izgube z zmanjševanjem obveznosti do občin za prevzeto 
infrastrukturo v upravljanje. Morebitno izgubo iz poslovanja morajo lastniki pokrivati iz drugih virov, 
oziroma natančneje povedano  iz občinskih proračunov. 
 
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 
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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, ki so posledica: 

- vlaganj v infrastrukturo v preteklosti, ki niso bila vedno usklajena z viri, ki so bili na razpolago, 
- rezultatov posameznih dejavnosti, ki so bili obveznostim pripisani po posameznih dejavnostih 

in ustreznih lastnikih sredstev.  
Razlike ob prenosu so v poslovnih knjigah podjetja izkazane med dolgoročnimi terjatvami do 
posameznih občin.  
 
Družba izkazuje po stanju na dan 31.12.2012 dolgoročne terjatve iz tega naslova do Mestne občine 
Nova Gorica v skupnem znesku 582.830 evrov.  V letu 2012 uspela skleniti dogovor o plačevanju teh 
terjatev samo z Občino Miren – Kostanjevica. Z vsemi ostalimi občinami  dogovora še ni sklenila, 
potekajo pa dogovori o enovitem pristopu o načinu poplačevanja terjatev v določenem deležu glede 
na prihodke v posameznem občinskem proračunu. Načelen dogovor je bil dosežen z vsemi občinami 
razen z Občino Ajdovščina. Načrtujemo, da bo v letu 2013 prišlo do podpisa pogodb z vsem občinami.    
 
 

6.1.1.2. Kratkoročna sredstva 2.475.748,38 evrov 

6.1.1.2.1. Zaloge 349.167,90 evrov 

 
Zaloga se je decembra nekoliko povečala zaradi dobav materiala za potrebe del, ki naj bi se izvajala v 
začetku leta 2012. 
 
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.  
 
Ob popisu zalog materiala je bilo ugotovljeno za 2.615,13 evrov primanjkljajev in za 2.501,71 evrov 
presežkov. Popisna komisija je ocenjuje, da popisne razlike niso velike, saj primanjkljaji predstavljajo 
0,5% celoletne porabe materiala. Inventurna komisija ni ugotovila neuporabnega oziroma zastarelega 
materiala, ki ga je družba morala konec leta odpisati. V letu 2012 nismo opravili slabitve zalog. 
 
 

6.1.1.2.2. Kratkoročne poslovne terjatve 2.035.510,33 evrov 

 
1. Kratkoročne poslovne terjatve za dane avanse in preplačila                                        17.895,16 evrov 
 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev                                                                  1.958.990,50 evrov 
 

Tabela 7:  Stanje kratkoročnih poslovnih terjatev 
 

Čista vrednost terjatev  
Vrednost v evrih Struktura 

Indeks 
2012 2011 Razlika 2012 2011 

V državi 1.896.190,25 2.014.913,47 -118.723,50 82,5% 83,4% -5,9% 

V tujini 62.800,25 91.118,25 -28.318,00 100,0% 100,0% -31,1% 

Čista vrednost skupaj 1.958.990,50 2.106.031,72 -147.041,22 100,0% 100,0% -7,0% 
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Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami izkazujemo tudi terjatve do KSD d.o.o. Ajdovščina iz 
naslova stroškov vzdrževanja sistema Hubelj. Ker med Občino Ajdovščina, Mestno občino Nova 
Gorica in upravljavcema vodovodnega infrastrukturnega sistema v posamezni občini še vedno ni 
dogovora o financiranju stroškov vzdrževanja sistema Hubelj, ima družba neporavnane terjatve iz 
tega naslova. Te terjatve obravnavamo posebej in jih zato  ne vključujemo  v razkritja, ki jih podajamo 
v nadaljevanju. 
 

Tabela 8:  Čista vrednost terjatev brez terjatev za ajdovski del vodovoda Hubelj  na zadnji dan 
leta po starosti glede na zapadlost  

 

31.12.2012 Nezapadle 
Do 3 

mesecev 
 3 do 6 

mesecev 
6 do 9 

mesecev 
9 do 12 

mesecev 
Nad 1 leto Skupaj 

Javne dejavnosti 572.593,01 185.671,79 24.376,00 4.373,93 2.188,31 18.401,22 807.604,26 

Tržne dejavnosti 31.462,22 13.929,71 3.016,51 209,56 589,48 16.413,99 65.621,47 

Terjatve do občin 373,05 103.241,15 0,00 4.503,15 0,00 6.731,71 114.849,06 

Subvencije omrežnina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.134,94 330.134,94 

Prisilke, stečaji 163,53 1.107,03 341,11 1.694,04 11.484,07 66.910,37 81.700,15 

Izvoz 10.138,00 52.662,25 0,00 0,00 0,00 0,00 62.800,25 

SKUPAJ 614.729,81 356.611,93 27.733,62 10.780,68 14.261,86 438.592,23 1.462.710,13 
                

31.12.2011 Nezapadle 
Do 3 

mesecev 
 3 do 6 

mesecev 
6 do 9 

mesecev 
9 do 12 

mesecev 
Nad 1 leto Skupaj 

Javne dejavnosti 596.077,29 143.897,45 23.582,43 3.698,65 1.950,90 35.313,69 804.520,41 

Tržne dejavnosti 148.246,06 49.008,57 658,45 2.874,59 8.938,08 10.506,90 220.232,65 

Terjatve do občin 2.409,08 69.274,92 0,00 0,00 5.262,42 6.731,71 83.678,13 

Subvencije omrežnina 36.892,22 0,00 0,00 0,00 330.134,94 0,00 367.027,16 

Prisilke, stečaji 0,00 1.818,67 125,93 964,84 3.077,81 37.187,50 43.174,75 

Izvoz 43.989,50 47.128,75 0,00 0,00 0,00 0,00 91.118,25 

SKUPAJ 827.614,15 311.128,36 24.366,81 7.538,08 349.364,15 89.739,80 1.609.751,35 

 
Struktura terjatev po posameznih kategorijah se je glede na zapadlost spremenila. Najmanj se je 
spremenila pri terjatvah iz javnih dejavnosti, čeprav so se nezapadle terjatve zmanjšale tako v znesku 
kot v deležu. Največje spremembe  opažamo  pri terjatvah iz tržnih dejavnosti, ki jih je zaradi splošne 
krize vse manj. Neporavnane so ostale terjatve iz naslova subvencij zaradi prenizke cene omrežnine 
za leto 2010 do Mestne občine Nova Gorica (predvsem prepozen sprejem cene javnih dejavnosti. 
 

Tabela 9:  Zapadla čista vrednost terjatev na zadnji dan leta  
 

Opis terjatev  
Vrednost v evrih Struktura   Indeks 

2012 2011 Razlika 2012 2011   

Javne dejavnosti 235.011,25 208.443,12 26.568,13 87,3% 74,3% 12,7% 

Tržne dejavnosti 34.159,25 71.986,59 -37.827,34 12,7% 25,7% -52,5% 

Skupaj 269.170,50 280.429,71 -11.259,21 100,0% 100,0% -4,0% 

 
Zapadla vrednost neto terjatev je na nekoliko nižji ravni kot leto prej. Neplačane zapadle terjatve v 
javnih dejavnostih so konec leta 2012 sicer nekoliko višje kot leto prej, vendar so se povišale 
predvsem terjatve, ki so imele rok plačila v decembru.  V tržnih dejavnostih pa je znižanje zapadlih 
terjatev predvsem posledica manjšega obsega del.  
 
V letu 2012 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 z preteklimi leti  
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se družba vedno večkrat odloča tudi za sodno izterjavo, ker se vedno večkrat dogaja, da drugi načini 
niso uspešni oziroma niso mogoči. 
 
Na predlog inventurne komisije je družba odpisala terjatve v višini 1.018,39 evrov. 
 
Družba posebej izkazuje terjatve do občin za subvencije zaradi prenizko oblikovane cene omrežnine 
pri dejavnostih oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod. V letu 2012 niso bile 
oblikovane, saj se glede na določbe Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen razlike upoštevajo pri 
izračunih za naslednje leto. 
 
 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih                                                                        58.624,67 evrov 
 
Kratkoročne terjatve do države so skoraj v celoti terjatve za vračilo davka na dodano vrednost.  
 
 

6.1.1.3. Aktivne časovne razmejitve 121.155,68 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 2012 vračunala prihodke, ki jih še ni zaračunala, stroški pa so se že pojavili. Tu gre 
predvsem za prihodke pri Čezmejnem projektu Gotrawama in prihodke pri upravljanju čistilnih 
naprav. 
 
Konec leta 2012 družba kot aktivne časovne razmejitve prvič izkazuje prenos razlike iz naslova 
omrežnine,  saj Uredba o metodologiji za oblikovanje cen predpisuje prenos razlik med zaračunano in 
potrebno vrednostjo v naslednje leto, če ta razlika ne presega 10%. 
 
Tabela 36: Stanje aktivnih časovnih razmejitev 
 

Opis 
Vrednost v evrih 

31.12.2012 31.12.2011 

Kratkoročno odloženi stroški 2.055,78 2.953,90 

Razmejitve iz naslova omrežnine 46.680,42   

Kratkoročno nezaračunani prihodki 72.419,47 60.892,10 

Skupaj 121.155,67 63.846,00 
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5.1.2 Obveznosti do virov sredstev 10.072.898,43 evrov 

5.1.2.1 Kapital 3.642.513,10 evrov 

 
Celotni kapital družbe na dan 31.12.2012 znaša 3.642.513,10 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 2.627.100,00 evrov in je razdeljen na 630.000 delnic z nominalno 
vrednostjo 4,17 €.  Vse delnice so navadne in prinašajo lastnikom enake pravice.   
 
V letu 2012 je družba poslovala z dobičkom 29.115,24 evrov oziroma 0,046 evra na delnico. Del 
rezultata v višini – 12.904,26 evrov mora bremeniti lastnike priključkov in je pokrit iz  dolgoročnih 
pasivnih časovnih razmejitev (namenski vir za obnovo in zamenjavo priključkov. 
 
 

5.1.2.2 Dolgoročne rezervacije in pasivne časovne razmejitve 658.851,92 evrov 

 
Med dolgoročnimi rezervacijami in pasivnimi razmejitvami družba izkazuje : 

- Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine v znesku 254.214,98 eur, 

- Dolgoročno vnaprej zbrana sredstva v skupnem znesku 404.636,94 eur za financiranje del na 
priključkih na infrastrukturno omrežje, ki so last posameznika in ne last občine, na območju 
katere se priključek nahaja. 

 
Glede na to, da so priključki na infrastrukturno omrežje last posameznika in ne last občine, na 
območju katere se priključek nahaja, se zneski zbranih sredstev za njihovo obnovo, ki je zakonsko 
obvezna v petletnem obdobju, niso prenesli na občine, ampak na dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve za financiranje del na priključkih. 
 
V letu 2012 smo za obnovo priključkov porabili več sredstev kot smo ustvarili virov. Posebej je treba 
omeniti, da v Mestni občini Nova Gorica ni zagotovljen vir za tovrstna dela, ker se uporabnikom ne 
zaračunava več števčnine in vzdrževalnine.  
 

 
Konec leta 2007 je družba najela dolgoročni kredit za zemljišče za bodočo centralno čistilno napravo, 
v letu 2008 pa za zemljišče za rezervoar Panovec. Oba kredita sta zavarovana s hipoteko banke na 
posameznem zemljišču. Konec leta 2009 je družba najela dolgoročni kredit za ostale namene. Ki je 
zavarovan je  s hipoteko na upravni stavbi. 
 
 

5.1.2.4 Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 4.783.856,39 evrov 

5.1.2.4.1 Kratkoročne finančne obveznosti 2.721.713,27 evrov 

 
Med kratkoročnimi finančnimi dolgovi so izkazani kratkoročni krediti in  deli dolgoročnih kreditov, ki 
zapade v obdobju krajšem od enega leta. 
 

5.1.2.3 Dolgoročne finančne obveznosti 935.416,34 evrov 
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1. Avansi in preplačila                                                                                                             220.962,41 evrov 
 
Ob nakupu zemljišča za centralno čistilno napravo od družbe Primorje d.d. Ajdovščina je javno 
podjetje prevzelo obveznost za izgradnjo dostopne ceste. Ostali del te postavke so preplačila. 
 
 
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev                                                 1.448.989,66 evrov 
 
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, ki jo je družba pred letom 2010 obračunavala. Za družbo predstavlja dodaten finančni 
odliv, ki ga prej ni bilo. 
 

Tabela 10:  Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev  
 

Opis obveznosti  
Vrednost v evrih Struktura 

Indeks 
2012 2011 Razlika 2012 2011 

Za osnovna sredstva 1.011,36 14.178,60 -13.167,24 0,1% 0,8% -92,9% 

Zadržani zneski 90.769,55 79.798,99 10.970,56 6,3% 4,7% 13,7% 

Dobavitelji za občine 351.599,76 221.700,60 129.899,16 24,3% 13,0% 58,6% 

Ostali dobavitelji 243.930,54 701.556,80 -457.626,26 16,8% 41,2% -65,2% 

Nakup vode 76.768,50 0,00 76.768,50 - - - 

Najemnine infra 678.685,57 686.229,66 -7.544,09 46,8% 40,3% -1,1% 

Skupaj doma 1.442.765,28 1.703.464,65 -260.699,37 94,3% 100,0% -15,3% 

Skupaj tujina 6.224,38 371,20 5.853,18 0,4% 0,0% 1576,8% 

Skupaj 1.448.989,66 1.703.835,85 -254.846,19 94,7% 100,0% -15,0% 

 
Obveznosti do ostalih dobaviteljev so se na zadnji dan leta 2012 v primerjavi z predhodnim letom 
zmanjšale  za 65,2% zaradi bistveno večjih nabav v decembru leta 2011 zaradi potreb vzdrževanja v 
začetku leta 2012.  
 
Zadržani zneski po pogodbah kot način zavarovanja dobre in pravočasne izvedbe del ter za odpravo 
napak so se zvišali predvsem zaradi več  na novo oblikovanih zadržanih zneskov kot je bilo 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 zvišala predvsem zaradi 
neenakomerno porazdeljenih del tekom leta oziroma  večjega obsega teh del konec leta 2012. 
 
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 smo predvideli to obveznost 
glede na naše ocene stroškov proizvodnje vode.  
 
 
 
 

5.1.2.4.2 Kratkoročne poslovne obveznosti 2.062.143,12 evrov 
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Tabela 11:  Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev  
 

31.12.2012 Nezapadle 
Do 3 

mesecev 
 3 do 6 

mesecev 
6 do 9 

mesecev 
9 do 12 

mesecev 
Nad 1 leto Skupaj 

Osnovna sredstva 1.011,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.011,36 

Zadržani zneski 90.769,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.769,55 

Dobavitelji za občine 193.041,82 157.024,99 0,00 0,00 0,00 1.532,95 351.599,76 

Ostali dobavitelji 228.683,85 15.230,69 0,00 0,00 16,00 0,00 243.930,54 

Nakup vode 76.768,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.768,50 

Najemnine infra 348.550,63 0,00 0,00 0,00 0,00 330.134,94 678.685,57 

Skupaj tujina 773,81 0,00 5.410,57 0,00 0,00 40,00 6.224,38 

SKUPAJ 939.599,52 172.255,68 5.410,57 0,00 16,00 331.707,89 1.448.989,66 
  

31.12.2011 Nezapadle 
Do 3 

mesecev 
 3 do 6 

mesecev 
6 do 9 

mesecev 
9 do 12 

mesecev 
Nad 1 leto Skupaj 

Osnovna sredstva 14.178,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.178,60 

Zadržani zneski 79.798,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.798,99 

Dobavitelji za občine 47.387,74 172.024,04 0,00 0,00 0,00 2.288,82 221.700,60 

Ostali dobavitelji 699.905,05 1.651,75 0,00 0,00 0,00 0,00 701.556,80 

Najemnine infra 356.094,72 0,00 0,00 0,00 0,00 330.134,94 686.229,66 

Skupaj tujina 331,20 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 371,20 

SKUPAJ 1.197.696,30 173.675,79 0,00 0,00 0,00 332.463,76 1.703.835,85 

 
Izračunana struktura obveznosti do dobaviteljev glede na zapadlost je nekoliko slabša kot leto prej. 
Procent nezapadlih obveznosti znaša 64,8%, lani pa 70,3%. Večina zapadlih obveznosti  je iz 
decembra. Vrednostno se zapadle obveznosti zadnji dan leta  skoraj niso spremenile.  
 
Še vedno v knjigah izkazujemo obveznost za najemnino za infrastrukturo za obdobje od januarja do 
marca leta 2010 do Mestne občine Nova Gorica. Protipostavka je terjatev do te občine za subvencijo 
omrežnine.  
 
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                                                                      392.191,05 evrov 
 

Tabela 12:  Druge kratkoročne poslovne obveznosti 
 

Opis obveznosti  
Vrednost v evrih Struktura 

Indeks 
2012 2011 Razlika 2012 2011 

Plače 123.915,46 135.074,90 -11.159,44 31,6% 42,6% -8,3% 

Dajatve na plače 20.476,93 21.778,99 -1.302,06 5,2% 6,9% -6,0% 

Drugo do delavcev 9.718,74 11.281,01 -1.562,27 2,5% 3,6% -13,8% 

DDV -11.145,35 -8.909,59 -2.235,76 -2,8% -2,8% 25,1% 

Vodno povračilo 149.076,96 95.424,86 53.652,10 38,0% 30,1% 56,2% 

Ekološka taksa 78.371,77 42.794,82 35.576,95 20,0% 13,5% 83,1% 

Druge davščine 10.194,80 8.989,84 1.204,96 2,6% 2,8% 13,4% 

Obresti 11.581,74 10.876,45 705,29 3,0% 3,4% 6,5% 

Skupaj 392.191,05 317.311,28 74.879,77 100,0% 100,0% 23,6% 

 
Obveznosti za plače skupaj z dajatvami na plače so konec leta 2012 v primerjavi z prehodnim letom 
zmanjšale za 12.461,50 evrov oziroma kar za 7,9%.   
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Končni obračun obveznosti za okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
vod se izvede v aprilu v naslednjem letu za preteklo leto. Akontacija za december pa se plača konec 
januarja. Obveznost za leto 2012, ki se plača v letu 2013 tako znaša 59.810,99 evrov. Še vedno z  
Mestno občino Nova Gorica in Občino Šempeter – Vrtojba nismo dogovorili  načina pokrivanja 
primanjkljaja, ki je nastal v letih 2010, 2011 in delno tudi 2012, ker je bila cena, ki smo jo lahko 
zaračunavali potrošnikom prenizka zaradi prepovedi usklajevanja cen (izračunana je bila po 
zakonodaji veljavni do 01.01.2010 - upoštevalo se je tudi delež uporabnikov priključenih na 
kanalizacijo, po veljavni zakonodaji pa obveznost znižuje samo priključenost na čistilne naprave).  Od 
maja 2012 zaračunavamo polno ceno tudi potrošnikom v teh občinah.  
 
Obveznosti za vodno povračilo na zadnji dan leta so se zvišale. V letu 2012 je bilo odmerjeno 
316.261,08 evrov akontacij, ocenjena višina končne odločbe pa je 305.306,71 evrov, tako da bo v letu 
2013 vrnjeno 10.954,36 evrov. Del vodnega povračila za leto 2012 je bil plačan v letu 2013.   
 

 
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo stroške, ki se nanašajo na leto 2012 (33,66 evrov), 
dokumente zanje pa bomo prejeli šele v letu 2013 in prihodki, ki so bili že zaračunani, dela pa se bodo 
končala šele v naslednjem letu (52.260,68 evrov). 
 
 

5.2 Izkaz poslovnega izida 

 

5.2.1   Prihodki 6.907.494,16 evrov 

5.2.1.1 Poslovni prihodki 6.889.302,43 evrov 

5.2.1.1.1 Čisti prihodki od prodaje 6.852.115,40 evrov 

 
V letu 2012 smo realizirali  6.852.115,40 evrov oziroma 6,9% manj čistih prihodkov iz prodaje kot leto 
prej. Prihodki iz naslova vodarine in kanalščine  so se znižali zaradi nižjih prodanih količin. Prihodki od 
izvoza vode so višji. Prihodki vzdrževalnine in števčnine so ostali na ravni predhodnega leta.  Prihodki 
od tržnih dejavnosti so se za znižali zaradi splošne krize.  
 

Tabela 13:  Čisti prihodki od prodaje po pomembnejših sklopih 
 

dejavnost 
vrednosti v evrih struktura 

indeks 
2012 2011 razlika 2012 2011 

Oskrba z vodo 2.615.887,07 2.670.443,13 -54.556,06 38,2% 36,3% -2,0% 

Oskrba z vodo - omrežnina 796.067,08 792.350,84 3.716,24 11,6% 10,8% 0,5% 

Odvajanje odplak 612.273,15 633.518,83 -21.245,68 8,9% 8,6% -3,4% 

Odvajanje odplak - omrežnina 342.538,79 340.466,15 2.072,64 5,0% 4,6% 0,6% 

Čiščenja odplak 13.081,39 106.344,67 -93.263,28 0,2% 1,4% -87,7% 

Izvoz vode 508.513,50 436.328,25 72.185,25 7,4% 5,9% 16,5% 

Števčnina 197.840,61 196.469,63 1.370,98 2,9% 2,7% 0,7% 

Vzdrževalnina 105.758,86 105.127,71 631,15 1,5% 1,4% 0,6% 

Storitve občinam 1.222.717,84 1.330.708,25 -107.990,41 17,8% 18,1% -8,1% 

Ostale storitve 437.437,11 750.671,46 -313.234,35 6,4% 10,2% -41,7% 

SKUPAJ 6.852.115,40 7.362.428,92 -510.313,52 100,00% 100,00% -6,9% 

5.1.2.5 Pasivne časovne razmejitve 52.260,68 evrov 
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Graf 4: Čisti prihodki od prodaje 
 

 
 

Prihodki iz naslova omrežnine so od  leta 2010 nova vrsta prihodkov. Omrežnina je del cene, ki 
pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena posamezni javni dejavnosti na območju 
občine ter se je v letu 2012 uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na zmogljivost priključkov, 
določenih z močjo vodomera in pretokom v m3/h, 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 javne storitve. 
 
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 v letu 2010  iz tega  naslova Mestni občini Nova Gorica 
zaračunano  1.522.490 evrov, v letu 2011  853.636 evrov, v letu 2012 pa le 663.729 evrov. To 
pomeni, da je občina manj sredstev namenila za izgradnjo infrastrukture.  
 

 

5.2.1.1.2 Drugi poslovni prihodki 37.187,03 evrov 

 

Celotna infrastruktura je bila z 01.01.2010 prenesena  v poslovne knjige občin, zato se stroški 
uporabe teh sredstev obračunavajo posredno preko najemnin, ki jih občine zaračunavajo javnemu 
podjetju iz tega naslova. Ker se infrastrukturni sistemi med seboj prepletajo in služijo oskrbi z javnimi 
dobrinami v več občinah, se planirana zaračunana najemnina vseh občin sešteje in na podlagi 
podatkov o velikosti vodomerov in sistema, določenega v pravilniku, porazdeli na posameznega 
uporabnika. Praviloma bi morale občine vsako leto uskladiti ceno omrežnine na podlagi stroškov za 
posamezno leto, ki naj bi se financirali iz tega vira. Trenutno veljavna cena omrežnine je bila določena 
na podlagi podatkov iz let 2007 in 2008 in predvidenih dokončanj investicij v letu 2009. Spremenile so 
se tudi amortizacijske stopnje, ki jih je potrebno upoštevati za izračun. Zaradi vsega navedenega 
znesek zaračunane omrežnine končnim uporabnikom ne pokrivajo vseh stroškov amortizacije, 
zavarovanj, odškodnin in finančnih odhodkov.  
 
Konec leta 2012 je bila sprejeta Uredba o metodologiji za oblikovanje cen, ki je nadomestila Pravilnik 
o oblikovanju cen. Po uredbi se primanjkljaj ali višek omrežnine, ki v posameznem letu ne presega 
10% vrednosti omrežnine, prenaša v naslednje leto. Zato so bili vračunani prihodki v višini 35.414,46 
evrov. Ti prihodki so smiselno primerljivi z subvencijo v letu 2011, ki je znašala 33.755,08 evrov. 
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Tabela 14:  Subvencije in vračunani prihodki iz omrežnine 
 

Opis 
Vrednost v evrih Struktura 

Indeks 
2012 2011 razlika 2012 2011 

Vračunani prihodki omrežnina 5.925,85 0,00 5.925,85 16,7% 0,0%   

Subvencije omrežnine 0,00 25.122,47 -25.122,47 0,0% 74,4%   

Skupaj oskrba z vodo 5.925,85 25.122,47 -19.196,62 16,7% 74,4% -76,4% 

Vračunani prihodki omrežnina 27.690,17 0,00 27.690,17 78,2% 0,0%   

Subvencije omrežnine 0,00 7.454,74 -7.454,74 0,0% 22,1%   

Skupaj odvajanje odplak 27.690,17 7.454,74 20.235,43 78,2% 22,1% 271,4% 

Vračunani prihodki omrežnina 1.798,44 0,00 1.798,44 5,1% 0,0%   

Subvencije omrežnine 0,00 1.177,88 -1.177,88 0,0% 3,5%   

Skupaj čiščenje odplak odplak 1.798,44 1.177,88 620,56 5,1% 3,5% 52,7% 

Vračunani prihodki omrežnina 35.414,46 0,00 35.414,46 100,0% 0,0%   

Subvencije omrežnine 0,00 33.755,09 -33.755,09 0,0% 100,0%   

Skupaj  35.414,46 33.755,09 1.659,37 21,8% 77,9% 4,9% 

 

5.2.1.2 Finančni prihodki 7.896,47 evrov 

 
Finančni prihodki so prihodki od prodaje naložb. Ostali finančni prihodki so predvsem zamudne 
obresti, ki jih družba zaračunava zaradi prepozno plačanih računov. 
 

 
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke. Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih. V glavnini 
so odškodnine in vračila trošarin. 
 
 

5.2.1 Odhodki 6.873.613,19 evrov 

5.2.1.1 Poslovni odhodki 6.610.327,61 evrov 

5.2.1.1.1 Stroški porabljenega materiala  1.029.505,71 evrov 

 
Za zmanjšanje zalog surovin in materiala družba uporablja metodo povprečnih cen. Stroške 
materiala, ki se ne obračunava preko zaloge, družba priznava glede na račune dobaviteljev. 
 

Tabela 15:  Razčlenitev stroškov materiala  
 

Opis 
Vrednost v evrih Struktura 

Indeks 
2012 2011 Razlika 2012 2011 

Električna energija 421.060,11 402.022,11 19.038,00 40,9% 38,9% 4,7% 

Izdelavni material 391.461,98 504.645,54 -113.183,56 38,0% 48,8% -22,4% 

Nakup vode 77.353,31 1.482,56 75.870,75 7,5% 0,1% 5117,6% 

Druga energija 105.532,21 104.530,87 1.001,34 10,3% 10,1% 1,0% 

Drugi material 34.098,10 20.960,18 13.137,92 3,3% 2,0% 62,7% 

Skupaj 1.029.505,71 1.033.641,26 -4.135,55 100,0% 100,0% -0,4% 

5.2.1.3 Drugi prihodki 10.295,26 evrov 
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Delež porabljenega izdelavnega materiala v celotnih stroških materiala se je v letu 2012 znižal glede 
na predhodno leto. Tudi vrednostno so se stroški materiala znižali zaradi manjšega obsega del za trg 
in za občine, kjer je družba sama izvajala montažna dela. Zaradi konfiguracije terena je potrebno 
večino vode prečrpati na višje ležeča področja, zato je zelo velik strošek električne energije. Bistveno 
večji je strošek nakupa vode, saj sedaj plačujemo vodo iz vodarne Hubelj novemu upravljalcu. Do 
sedaj smo kupovali vodo samo za zaselek Golo brdo od družbe Irisacqua s.r.l. iz Italije.  
 

Graf 5: Stroški porabljenega materiala 
 

 
 
  
 

5.2.1.1.2 Stroški storitev  3.158.136,31 evrov 

 

Stroške storitev družba priznava glede na račune dobaviteljev. 
 

Tabela 16:  Razčlenitev stroškov storitev  
 

Opis 
Vrednost v evrih Struktura 

Indeks 
2012 2011 Razlika 2012 2011 

Transportne storitve 123.987,85 125.411,55 -1.423,70 3,9% 3,4% -1,1% 

Gradbene storitve 1.068.238,58 1.570.684,83 -502.446,25 33,8% 42,2% -32,0% 

Najemnine 14.056,35 10.605,75 3.450,60 0,4% 0,3% 32,5% 

Stroški zaposlencem   9.397,47 10.598,22 -1.200,75 0,3% 0,3% -11,3% 

Banke,zavarovanja 61.826,20 66.294,57 -4.468,37 2,0% 1,8% -6,7% 

Zdravstvene storitve 44.775,69 44.241,27 534,42 1,4% 1,2% 1,2% 

Intelektualne storitve 500.653,87 561.821,30 -61.167,43 15,9% 15,1% -10,9% 

Reklama, delo drugih,…. 25.077,62 34.747,94 -9.670,32 0,8% 0,9% -27,8% 

Druge storitve 87.431,36 89.279,55 -1.848,19 2,8% 2,4% -2,1% 

Skupaj ostalo 1.935.444,99 2.513.684,98 -578.239,99 61,3% 67,5% -23,0% 

Najemnina iz izvoza vode 51.174,08 46.532,81 4.641,27 1,6% 1,2% 10,0% 

Najemnina infrastruktura  1.123.032,66 1.140.259,23 -17.226,57 35,6% 30,6% -1,5% 

Služnosti 33.398,62 2.782,97 30.615,65 1,1% 0,1% 1100,1% 

Zavarovanje infrastrukture 15.085,96 22.326,47 -7.240,51 0,5% 0,6% -32,4% 

Skupaj uporaba infrastrukture 1.222.691,32 1.211.901,48 10.789,84 38,7% 32,5% 0,9% 

Skupaj 3.158.136,31 3.725.586,46 -567.450,15 100,0% 100,0% -15,2% 
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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. Teh storitev je bilo v letu 2012 za 1.097.892,62 evrov, v letu 2011 za 1.204.918,12, v letu 
2010 pa za 2.052.206,02 evrov.  
 
Poleg manjših »investicijskih« del za občine je bil manjši tudi obseg del za trg in temu primerno so bili 
tudi manjši stroški storitev. Manjši je bil tudi obseg gradbenih del za vzdrževanje. 
 
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.  
 
Večina ostalih stroškov storitev je v letu 2012 ostala na ravni leta 2011 oziroma se je nekaj znižala. 
 

Graf 6: Stroški storitev 
 

 
 
 

5.2.1.1.3 Stroški dela  2.012.906,54 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. Plača zaposlenega je sestavljena iz osnovne plače, dodatka za minulo 
delo, drugih dodatkov ter dela plače na podlagi individualno ocenjene delovne uspešnosti.  
 
Družba je v letu 2012 obračunala za 1.510.120,09 evrov bruto plač in nadomestil plač, stroški 
socialnih zavarovanj  pa so znašali 251.813,66 evrov, drugi stroški dela pa 227.806,79 evrov.  
 
Povprečna bruto plača na zaposlenega na podlagi števila ur  je v letu 2012 znašala 1.678,80 evrov (za 
leto 2011 1.657,02 evrov). To pomeni, da je družba v letu 2012 izplačala bruto plačo in nadomestila 
plač za 21,78 evrov na mesec na delavca več kot v letu 2011. Če pri izračunu upoštevamo bruto plače 
skupaj s prispevki delodajalca pa 23,66 evrov na mesec na delavca več.  
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Celotni stroški dela so se zmanjšali za 56,401,08 evrov (2,7%). Ob upoštevanju povprečne inflacije v 
letu 2012 (2,7%) so se celotni stroški dela realno znižali za 5,3%.  
 
Nihče od zaposlenih v podjetju v letu 2012 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  184.756,40 evrov 

 
1.  Amortizacija                                                                                                                         182.318,64 evrov 
 
Pri vseh sredstvih se za obračun stroškov amortizacije uporablja enakomerna časovna metoda. 
Amortizacijske stopnje v poslovnem letu niso bile spremenjene. Osnovna sredstva podjetja se 
amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju posameznega osnovnega sredstva in so po 
večjih skupinah osnovnih sredstev sledeče:  
 

Tabela 17:  Amortizacijske stopnje 
 

Opis Amortizacijska stopnja Opis Amortizacijska stopnja 

Neopredmetena sredstva 15,00% Prevozna sredstva 12,5% - 25% 
Gradbeni objekti 1,5 % - 5% Računalniška oprema 30,00% 
Proizvajalna oprema 11% - 20% Druga oprema  7% - 25% 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom: 
 

Tabela 18:  Amortizacija osnovnih sredstev v lasti podjetja  
 

Amortizacijska skupina 
Vrednost v evrih Struktura 

Indeks 
2012 2011 Razlika 2012 2011 

Poslovne hiše 29.268,86 29.083,75 185,11 16,1% 14,3% 0,6% 

Oprema gradbeništvo 25.782,00 26.753,44 -971,44 14,1% 13,1% -3,6% 

Tovornjaki 48.419,81 48.419,80 0,01 26,6% 23,8% 0,0% 

Avtomobili 8.678,87 7.589,88 1.088,99 4,8% 3,7% 14,3% 

Kombiji za teren 4.567,09 11.836,96 -7.269,87 2,5% 5,8% -61,4% 

Druga oprema 2.039,80 2.442,92 -403,12 1,1% 1,2% -16,5% 

Pohištvo 7.386,97 7.984,35 -597,38 4,1% 3,9% -7,5% 

Računalniška oprema 12.980,30 17.601,09 -4.620,79 7,1% 8,6% -26,3% 

Merilni aparati 2.146,85 1.957,51 189,34 1,2% 1,0% 9,7% 

Programi 31.427,18 38.618,46 -7.191,28 17,2% 19,0% -18,6% 

Drobni inventar 9.620,91 11.253,15 -1.632,24 5,3% 5,5% -14,5% 

Skupaj 182.318,64 203.541,31 -21.222,67 100,0% 100,0% -10,4% 

Gradbeni objekti 29.268,86 29.083,75 185,11 16,1% 14,3% 0,6% 

Oprema   121.622,60 135.839,10 -14.216,50 66,7% 66,7% -10,5% 

Neopredmetena sredstva 31.427,18 38.618,46 -7.191,28 17,2% 19,0% -18,6% 

Skupaj 182.318,64 203.541,31 -21.222,67 100,0% 100,0% -10,4% 

 
Obračunana amortizacija je v letu 2012 nižja za 10,4%. Največ je na to vplivala starost in s tem 
dokončna odpisanost sredstev. Družba je nabavljala malo novih osnovnih sredstev. 
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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 2012 smo oblikovali 1.741,75 evrov prevrednotovalnih poslovnih odhodkov 
dolgoročnih sredstev. 
 
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  
 
V letu 2012 smo oblikovali 696,01 evrov prevrednotovalnih poslovnih odhodkov obratnih sredstev.  
 
 

5.2.1.1.5 Drugi poslovni odhodki  225.022,65 evrov 

 
1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 
 
V letu 2012 smo oblikovali nove rezervacije skladno z obračunom pooblaščenega aktuarja za  
jubilejne nagrade  v višini  32.595,30 evrov in za odpravnine v višini 67.343,71 evrov. 
 
2. Drugi poslovni odhodki 
 
Drugi poslovni odhodki so se v primerjavi s predhodnim letom povišali.  
 
Največ je na povišanje 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 višini 61.687,50 evrov. 
 
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 2012 
534,14 evrov na mesec) za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote.  
 

Tabela 19:  Drugi poslovni odhodki 
 

Opis 
Vrednost v evrih struktura 

indeks 
2012 2011 razlika 2012 2011 

Donacije in sponzorstva 33.804,77 20.135,36 13.669,41 27,0% 41,1% 67,9% 

Prispevki invalidi 17.626,62 17.193,27 433,35 14,1% 35,1% 2,5% 

Republiška taksa 61.687,50 0,00 61.687,50 49,3% 0,0% - 

Ostali stroški 11.964,75 11.654,81 309,94 9,6% 23,8% 2,7% 

Skupaj 125.083,64 48.983,44 76.100,20 100,0% 100,0% 155,4% 

 
 

5.2.1.2 Finančni odhodki 256.088,31 evrov 

 
Finančni odhodki so večinoma obresti za financiranje poslovanja družbe, saj ima sredstva vezana kot 
dolgoročne terjatve. Kot stroški se pojavljajo tudi obresti za financiranje nakupa zemljišča, ki do sedaj 
niso bile finančni odhodek, ker je zemljišče ni bilo v funkciji. Za nabavo kamiona in specialnega vozila 
za čiščenje kanalizacije je sklenila leasing pogodbi. Ostale obresti so zamudne obresti. Pojavljajo se 
predvsem zato, ker vseh obveznosti ne plačujemo na datum zapadlosti zaradi vse večjih likvidnostnih 
težav, pa tudi zaradi iskanja možnosti kompenzacij (nekaterih terjatev drugače ne moremo izterjati). 
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5.2.1.3 Drugi odhodki 7.197,27 evrov 

 
Najvišjo postavko v okviru drugih odhodkov predstavljajo odškodnine (3.979,80 evrov), ki so plačane 
v zvezi z infrastrukturnimi zemljišči, objekti in opremo in se financirajo iz omrežnine. Drugih 
neobičajnih postavk je družba v letu 2012 imela zelo malo. 
 

6.2. Izkaz denarnih tokov 

 
Iz izkaza denarnega toka lahko ugotovimo, da je družba v letu 2012 pri poslovanju ustvarila pozitivni 
denarni tok v višini 694.860,29 evrov (v letu 2011 v višini 419.299,21 evrov).  
 
Družba je nabavila za 97.307,29 evrov več neopredmetenih sredstev, osnovnih sredstev in finančnih 
naložb, kot je imela virov na razpolago. Za to je porabila del prebitka pri poslovanju. 
 
Ostanek prebitka pri poslovanju je družba porabila za odplačila kreditov  v višini 269.611,08 evrov in 
obresti v višini 253.905,70 evrov.  
 
 
 

6 Dodatna razkritja na podlagi slovenskega računovodskega 
standarda 35 

 

6.1 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. 
 
Podroben pregled ključev za delitev splošnih stroškov in način razporejanja je definiran v Pravilniku o 
sodilih za razporejanje prihodkov in odhodkov.  
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6.2 Izkazi poslovnega izida po dejavnostih – pred davki 

 

6.2.1 Javne dejavnosti, vzdrževanje priključkov, dela za občine in tržne dejavnosti 

 
Tabela 20:  Rezultat poslovanja po dejavnostih 

 
Vrednosti  v evrih   

Opis 
Javne 

dejavnosti 

Omrežnina 
Vzdrževanje 
priključkov 

Tržne 
dejavnosti 

Storitve 
občine 

Skupaj Javne 
dejavnosti 

Prihodki  3.736.674 1.138.606 303.599 435.213 1.222.718 6.836.810 

Prihodki - drugo 14.854 35.414 0 0 0 50.268 

Indirektni prihodki 1.841   179 203 1 2.224 

Financiranje omrežnine izvoz -51.174 51.174 0 0 0 0 

Skupaj poslovni  prihodki 3.702.194 1.225.194 303.779 435.416 1.222.719 6.889.302 

Skupaj poslovni  odhodki 3.489.785 1.222.868 304.277 343.678 1.249.719 6.610.328 

Neposredni stroški 1.636.000 1.222.691 199.533 223.517 1.161.101 4.442.843 

Električna energija 414.510   0 0 0 414.510 

Material 133.398   73.712 81.963 75.510 364.582 

Storitve 313.101 1.222.691 79.377 56.583 1.065.529 2.737.281 

Delo 625.159   46.444 84.971 20.051 776.626 

Drugo 149.833   0 0 12 149.845 

Posredni proizvajalni stroški 935.907 177 4.200 13.009 4.706 957.999 

Amortizacija družbe 175.809   866 3.490 2.153 182.319 

Posredni proizvajalni stroški 757.895   3.276 9.519 2.553 773.243 

Drugo 2.203 177 58 0 0 2.438 

Splošni stroški 917.878 0 100.544 107.151 83.912 1.209.485 

Splošni nabavni stroški 21.563   9.981 11.467 8.024 51.035 

Splošni stroški 609.964   90.562 95.038 75.888 871.452 

Splošni prodajni stroški 286.351   0 647 0 286.997 

Rezultat iz poslovanja 212.409 2.326 -498 91.738 -27.000 278.975 

Prihodki iz financiranja 6.293   706 880 18 7.896 

Odhodki iz financiranja 230.157   12.454 13.464 14 256.088 

Rezultat iz financiranja -223.864 0 -11.748 -12.584 4 -248.192 

Izredni prihodki 10.009   80 199 7 10.295 

Izredni odhodki 3.885 2.326 738 248 0 7.197 

Rezultat izrednih dejavnosti 6.124 -2.326 -658 -49 7 3.098 

Rezultat pred davki -5.331 0 -12.904 79.105 -26.989 33.881 
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6.2.2 Javne dejavnosti 

 
Tabela 21:  Rezultat poslovanja – javne dejavnosti 

 
                                                                                                                                               Vrednosti v evrih 

Opis 
Oskrba z 

vodo 
Odvajanje 

odplak 
Čiščenje 
odplak 

Izvoz  
vode 

Skupaj  

Prihodki  2.615.887  612.273  0  508.514  3.736.674 

Prihodki - drugo -2.273  0  17.127  0  14.854 

Indirektni prihodki 1.520  57  63  200  1.841 

Financiranje omrežnine izvoz 0  0  0  -51.174  -51.174 

Skupaj poslovni  prihodki 2.615.134  612.330  17.190  457.539  3.702.194 

Skupaj poslovni  odhodki 2.521.240  526.836  100.734  340.975  3.489.785 

Neposredni stroški 1.211.598  128.174  65.460  230.768  1.636.000 

Električna energija 299.681  7.246  4.081  103.502  414.510 

Material 116.569  1.673  4.455  10.701  133.398 

Storitve 255.701  15.468  25.247  16.685  313.101 

Delo 453.385  42.099  31.677  97.998  625.159 

Drugo 86.262  61.688  0  1.883  149.833 

Posredni proizvajalni stroški 619.283  294.963  9.020  12.640  935.907 

Amortizacija družbe 101.980  67.191  891  5.747  175.809 

Posredni proizvajalni stroški 515.676  227.197  8.129  6.893  757.895 

Drugo 1.627  576  0  0  2.203 

Splošni stroški 690.358  103.699  26.254  97.566  917.878 

Splošni nabavni stroški 19.407  211  586  1.359  21.563 

Splošni stroški 461.668  26.421  25.668  96.207  609.964 

Splošni prodajni stroški 209.283  77.067  0  0  286.351 

Rezultat iz poslovanja 93.894  85.494  -83.544  116.564  212.409 

Prihodki iz financiranja 4.907  234  189  962  6.293 

Odhodki iz financiranja 172.021  7.399  4.051  46.685  230.157 

Rezultat iz financiranja -167.114  -7.165  -3.862  -45.723  -223.864 

Izredni prihodki 7.185  2.655  40  129  10.009 

Izredni odhodki 2.019  1.627  74  165  3.885 

Rezultat izrednih dejavnosti 5.166  1.028  -34  -36  6.124 

Rezultat pred davki -68.053  79.358  -87.440  70.805  -5.331 

            

Prihodki iz omrežnine 796.067  342.539  0  51.174  1.189.780 

Vračunani prihodki 5.926  27.690  1.798  0  35.414 

Stroški zavarovanja infra 13.058  230  1.798  0  15.086 

Služnosti 10.802  22.596  0  0  33.399 

Stroški najemnine infra 828.432  345.775  0  0  1.174.207 

Odškodnine 782  1.544  0  0  2.326 

Prevrednotovanje 93  84  0  0  177 

Rezultat najema -51.174  0  0  51.174  0  
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6.3 Obračunske kalkulacije cene in struktura odhodkov 

 
 

Tabela 22:  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 0,0005    0,0000    

Subvencija cene 0,0000    0,0000    

Skupaj poslovni  prihodki 0,8146    0,4063    

Prihodki iz financiranja 0,0015    0,0002    

Izredni prihodki 0,0022    0,0018    

Skupaj prihodki 0,8183    0,4083    

Neposredni stroški 0,3771  45,0% 0,0851  23,9% 

Električna energija 0,0933  11,1% 0,0048  1,4% 

Material 0,0363  4,3% 0,0011  0,3% 

Storitve 0,0796  9,5% 0,0103  2,9% 

Delo 0,1411  16,8% 0,0279  7,9% 

Drugo 0,0268  3,2% 0,0409  11,5% 

Posredni proizvajalni stroški 0,1927  23,0% 0,1957  55,0% 

Amortizacija družbe 0,0317  3,8% 0,0446  12,5% 

Posredni proizvajalni stroški 0,1605  19,1% 0,1508  42,4% 

Drugo 0,0005  0,1% 0,0004  0,1% 

Splošni stroški 0,2148  25,6% 0,0688  19,4% 

Splošni nabavni stroški 0,0060  0,7% 0,0001  0,0% 

Splošni stroški 0,1437  17,1% 0,0175  4,9% 

Splošni prodajni stroški 0,0651  7,8% 0,0511  14,4% 

Skupaj poslovni  odhodki 0,7846  93,5% 0,3496  98,3% 

Odhodki iz financiranja 0,0535  6,4% 0,0049  1,4% 

Izredni odhodki 0,0006  0,1% 0,0011  0,3% 

Skupaj odhodki 0,8388  100,0% 0,3556  100,0% 

          

Rezultat iz poslovanja 0,0299    0,0567    

Rezultat iz financiranja -0,0520    -0,0048    

Rezultat izrednih dejavnosti 0,0016    0,0007    

Celoten rezultat -0,0205    0,0527    
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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. Družba skrbi za izgradnjo 
in dograditev celovitega sistema vodooskrbe v nižinskih in višinskih delih na severnoprimorskem 
območju, povezovanje obstoječih vodnih virov in po potrebi nadgradnjo neoptimalno izkoriščenih 
razpoložljivih virov. Strokovno predlaga zaključevanje lokalnih enot za prečiščevanje odpadnih voda, 
prevzem upravljanja čistilnih naprav in malih čistilnih naprav na območjih lokalnih skupnosti 
ustanoviteljic in drugih zainteresiranih občin. 
 
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. Ker so občine pristopile k spremembi cen ter potrdile predlagane nove cene, 
bodo zagotovljena sredstva za investicije v infrastrukturo in pokrivanje stroškov na infrastrukturi.  
 
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. 
 
Nova Gorica, 30.04.2013 
 
 
                                                                                            Direktor 
                                                                           Miran Lovrič, univ.dipl.inž.gr. 
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8 REVIZORJEVO POROČILO 
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